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(سورة الزمر ،اآلية .)9
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إهداء
إلى أبي ...أطال هللا في عمره.
الذي كاف أوؿ مف عرفت مف الرجاؿ ،ذلؾ الرجؿ الذي عممني معاني الصدؽ والوفاء
أنموذجا يحتذى بو.
والتضحية ،وكاف
ً

إلى أمي ...أطال هللا في عمرها.

التي كانت أوؿ مف عرفت مف النساء ،تمؾ المرأة الرائعة التي كانت الصدر الحنوف الذي
يحتويني كمما شعرت بضيؽ الحياة.

إلى زوجتي ...رفيقة وشريكة دربي.
تمؾ المرأة الرائعة التي كانت خير عوف لي في مشوار حياتي.

إلى أبنائي ،أمير وأسامة ومحمـد ...وبناتي ،رؤى ورغــد ولين.
كثير بدواعي انشغالي في دراستي.
الذيف حرموا ًا

إلى ألاسرى خلف القضبان ...إلى أرواح شهداء القضية
الفلسطينية ...إلى فصائلنا املوقرة...
إلى كل مخلص على ثرى وطننا فلسطين الحبيبة...
إلى هؤالء جميعا أهدي ثمرة جهدي وفكري

.


ت

شكر وتقدير
يقول سبحانه وتعاىل ﴿ َأ َل ْي َس اهللُ بِ َأ ْع َل َم بِ َّ
الشاكِ ِر َين﴾
األن َعاـ ،اآلية .)25
(سورة ْ
بعد الحمد والشكر هلل رب العالميف ،والصبلة والسبلـ عمى سيد الخمؽ أجمعيف
محمد(.)
أتقدـ بخالص الشكر والتقدير واالمتناف إلى كؿ مف ساىـ معي ولو بكممة في إنجاز
ىذه الدراسة ،وأخص بالذكر جامعتي جامعة األزىر ،وعمادة الدراسات العميا والبحث العممي،
وكمية اآلداب والعموـ اإلنسانية لعطائيـ الدائـ في خدمة العمـ والبحث العممي ،كما أتقدـ
بالشكر واالمتناف لؤلستاذ الدكتور /كمال األسطل ،الذي قاـ باإلشراؼ والمتابعة وتزويدي
باذال وقتو وجيده في سبيؿ خروج ىذه الدراسة إلى حيز النور.
بالنصائح والتوجييات العمميةً ،
كما أتوجو بالشكر لكافة أساتذتي األفاضؿ في قسـ العموـ السياسية في جامعة األزىر،
األستاذ الدكتور /رياض العيمة ،واألستاذ الدكتور /إبراىيم أبراش ،والدكتور /والح أبو ختمو،
والدكتور /حمد الف ار ،كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ لمترجمي المغة اإلنجميزية الدكتور /أيمن أبو
العينين ،واألستاذ الفاضؿ /محمد شاىين ،وكذلؾ الشكر موصوؿ لمدققي المغة العربية
الدكتور /خميل حماد واألستاذة الفاضمة /ناةية شاىين ،كما أتقدـ بخالص الشكر والتقدير
لؤلساتذة أعضاء لجنة المناقشة والحكـ ،عمى ما بذلوه مف جيد في مناقشة ىذه الدراسة
أيضا بالشكر والتقدير إلى كافة الزمبلء والزميبلت في قسـ العموـ السياسية في
واثرائيا ،وأتقدـ ً

جامعة األزىر.

لمجميع جزيؿ الشكر والتقدير واالمتناف.

قال تعالىُ ﴿ :ق ْل َِّإن ا ْل َف ْض َل بِ َي ِد اهللِ ُي ْؤتِ ِيه َم ْن َي َش ُاء واهللُ َو ِاس ٌع َعلِ ٌيم﴾ 
(سورة آؿ ِعمراف ،اآلية .)35
الباحث :حاتم شاىين


ث

ممخص الدراسة
تمحورت تمؾ الدراسة في تناوؿ النظرية البنائية في العبلقات الدولية ما بعد الحرب

الباردة ،وأشارت إلي أىـ التحوالت التي طرأت عمي العبلقات الدولية في تمؾ الفترة ،حيث

تناولت الدراسة بالتحميؿ أىـ نظريات العبلقات الدولية :الوضعية (:النظرية الواقعية
والنظرية الواقعية الجديدة والنظرية الميبرالية) وما بعد الوضعية (:النظرية النقدية والنظرية

البنائية والنظرية النسوية وما بعد الحداثة) ،لمتعرؼ إلى أىـ األفكار واألطروحات
والتفسيرات التي قدمتيا تمؾ النظريات لحقؿ العبلقات الدولية.
أدت النياية غير المتوقعة لمحرب الباردة إلى انبعاث الجدؿ مف جديد بيف المداخؿ

النظرية المختمفة في حقؿ العبلقات الدولية ،حيث أخفقت النظريات التي كانت سائدة في

تمؾ الفترة في التنبؤ بما آلت إليو الحرب الباردة ،ومع التحوالت الجذرية التي شيدىا النظاـ

الدولي بعد الحرب الباردة ،حيث حاولت النظريات التقميدية أف تجدد نفسيا أو تعيد صياغة
فرضياتيا ،وأدت كافة المراجعات النظرية إلى جداؿ محتدـ بيف المداخؿ النظرية الوضعية،

وما بعد الوضعية أفضت في نياية المطاؼ إلى الدفع بالمقترب البنائي واعادة االعتبار

لمقيـ والمعايير المشتركة ،واالىتماـ بالعوامؿ الثقافية والحضارية في دراسة العبلقات
الدولية.
سعت تمؾ الدراسة لمتعرؼ إلى كيفية تَشكؿ السياسة الدولية في ظؿ التحوالت
الكبرى في النظاـ الدولي في فترة ما بعد الحرب الباردة ،وتناولت بالتحميؿ ماىية العبلقات

الدولية والجدؿ الفكري حوؿ نظرياتيا ،إلى جانب تحميؿ البناء النظري واالفتراضات

تفسير
شرحا و ًا
األساسية التي تنطمؽ منيا النظرية البنائية في العبلقات الدولية ،وقدمت ً
مباشر في سياسات الدوؿ ،وبينت اآللية التي
ًا
تأثير
لمعوامؿ غير المادية التي باتت تؤثر ًا
تربط بيا النظرية البنائية بيف النظريات الوضعية والتيارات النقدية ما بعد الوضعية،

تفصيبل حوؿ آثار واسيامات البنائية واخفاقاتيا في تفسير العبلقات الدولية وشرًحا
وقدمت
ً
لمساراتيا ورؤيتيا لممستقبؿ.

ميما يتصؿ بنظريات
تكمف أىمية تمؾ الدراسة العممية في أنيا ناقشت
ً
موضوعا ً
العبلقات الدولية ،وسمطت الضوء عمى أبرز التحوالت الفكرية بيذا الشأف في فترة ما بعد

الحرب الباردة ،كما تكمف أىمية الدراسة العممية في أنيا قدمت استش ارفًا لطبيعة العبلقات
اعتمادا عمى االفتراضات األساسية وتفسيرات النظرية البنائية ،مف خبلؿ
مستقببل
الدولية
ً
ً

منيجية عممية دقيقة لموصوؿ لممعرفة ،وفي ضوء مقدمة الدراسة والييكؿ العاـ الذي

ج

استندت إليو ،والمصادر التي تـ توظيفيا واستندت ليا الدراسة ،ومف أجؿ تحقيؽ األىداؼ
العامة التي انطمقت منيا ،فإف الدراسة سعت إلى فحص فرضياتيا مف خبلؿ اعتماد
منيجية مركبة تقوـ عمى المناىج العممية التالية :المنيج التحميمي ،ومنيج التاريخ

الدبموماسي ،ومنيج دراسة النسؽ الدولي ،ومنيج تحميؿ الصراع الدولي ،ومنيج تحميؿ
السموؾ السياسي.
حددت تمؾ الدراسة مشكمة الدراسة بسؤ ٍ
اؿ رئيس :إلى أي مدى يمكف تعميـ

االفتراضات األساسية لمنظرية البنائية في النظاـ الدولي؟ ومدى موضوعيتيا في تفسير
تحميبل معمقًا لئلجابة عمى
العبلقات الدولية بعد انتياء الحرب الباردة؟ وقدمت الدراسة
ً
أسئمة الدراسة الفرعية مف خبلؿ فصوؿ الدراسة.
وتوصمت الد ارسة لعدد مف النتائج كاف أىميا أف مرحمة ما بعد الحرب الباردة

ميما
شكمت البيئة المثمى الختبار موضوعية النظرية البنائية ،وبدت أنيا تقدـ
ً
مدخبل ً

لدراسة وفيـ العبلقات الدولية في وقت زاد فيو دور اليوية والقيـ والمعايير والعوامؿ
االجتماعية والثقافية ،وتمثمت أىـ توصيات الدراسة في ضرورة التحميؿ المستمر والمراجعة
الدائمة لكافة المقتربات النظرية في العبلقات الدولية وخاصة تمؾ المقتربات التي أخفقت

في تفسير الظواىر الدولية وحتى التنبؤ بوقوعيا ،واالستفادة مف منطمقات وأسس النظرية
انبا ميمة لتحميؿ العبلقات
البنائية في فيـ وتحميؿ الظواىر الدولية كونيا أظيرت جو ً
الدولية غير تمؾ التي كانت سائدة مع نظريات ما قبؿ الحرب الباردة مع ضرورة عدـ

إغفاؿ الجوانب المادية ،وضرورة تركيز النقاش حوؿ دور الفواعؿ مف غير الدوؿ؛ ألنيا
ٍ
بشكؿ مباشر في العبلقات الدولية.
باتت تؤثر


ح

Abstract
The study focused on addressing the constructivist theory in the
international relations after the cold war, The study also indicates to the
most important transformations emerged in the international relations in
that period. This study analyzed the most prominent theories of the
international relations such as, the situational theories like( realism, new
realism and liberalism) and the post- situational theory such( monetary,
constructivist, feminist and post- modernism). These theories attempted
to identify the most important ideas, theses interpretations given by
these theories to the field of international relations.
The unexpected end of the cold war resulted in emergence of the
controversy between the different theoretical entries of the international
relations aspect. The prevalent theories at that time failed in predicting
the ends of the cold war, after the radical transformations that were
witnessed by the international system after the cold war. The traditional
theories tried to renew itself and reshape its assumptions and all the
theoretical revisions led to inevitable controversy among the situational
theoretical entries and the post situational ones. This controversy led
also in the eventual accord to the push for the constructivist model and
reconsider to the joint criteria and values, and also to the interest
cultural and civilized factors in the study of the international relations.
This study aimed to identifying at how the international policy
shapes in light of the big transformations in the international system in
the period after the cold war. The study analyzed the origin of the
international relations and thoughtful argument of its theories. This
study also analyzed the theoretical structure and basic assumptions
releasing from the constructivist theory of international relations. The
study also presented an explanation and interpretation for the nonphysical factors that directly affect in the policies of countries. The
study clarified the mechanism that relates the constructivist theory with
monetary, Situational and post- situational theories. This study also
introduced details about the impacts and contributions of the
constructivism and its failures in interpreting the international relations
and explaining to the tracks and vision for the future.
This study is important because it discusses an important topic
related to the international relations theories, this study shed light on the
most prominent thought transformations related to the period after the
cold war. This study is also important because it predicts the nature of

خ

the international relations in the future depending on the basic
assumptions and constructivism internationals throughout accurate
scientific approach for reaching knowledge in light of the introduction
of study the general frame based on it, and also the resources that the
study employed and based on it, to achieve the general objectives of the
study. It aims to test the hypotheses throughout a compound dependent
approach based on the following scientific approaches: analytical
approach, diplomatic historical approach, International harmony study
approach, International conflict analysis approach and political
behavior analysis approach.
The study identified the problem in these main questions: to what
extent can the basic assumptions of constructivism in the international
system be generalized, and to what extent can its objectivity interpret
the international relations, after the end of the cold war? This study
presented a deep analysis to answer the minor questions of study
throughout study chapters.
The study showed many findings, the stage of post, cold war
shaped ideal environment to test the objectivity of constructivism. This
contributed to form a good entry to the study and understand the
international relations in time of the supremacy of the role of identity.
valves, criteria, cultural and social factors. The study recommended that
it is necessary for the continuous analysis and permanent revisions of
that theory in the international relations especially the aspects that
failed in interpreting the international relations and its predictions. The
study benefited from the basics and entries of constructivism in
understanding and analyzing the international phenomena as it shows
important aspects in analyzing the international relations regardless to
the prevailing theories before the cold war period. The study explained
the importance of discussion for the effective countries because it
affects directly in the international relations.
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الفول األول
-1اإلطار النظري لمدراسة
 1.1مقدمة:
كبير في مجاؿ دراسة العبلقات الدولية حيث برز
تطور ًا
ًا
شيد نياية القرف العشريف
العديد مف النظريات الجديدة التي أصبحت تنافس النظريات التقميدية كالواقعية والميبرالية المتيف
اعتمدتا الفمسفة الوضعية كأساس لفرضياتيما المنيجية ،وتعددت االتجاىات الجديدة وأخذت

دورىا داخؿ( النظاـ) الدولي ،إذ برزت النظرية البنائية في ميداف العبلقات الدولية بعد نياية
الحرب الباردة كحمقة وصؿ بيف النظريات الوضعية والنظريات النقدية الجديدة أو (ما بعد


مكونا مف أدبيات عمـ العبلقات الدولية.
الوضعية)  ،ثـ ما لبثت أف أصبحت ً

اضحا في مجاؿ البناء
يعكس االىتماـ المتزايد في نظريات العبلقات الدولية
اىتماما و ً
ً
االجتماعي الذي ينافس المدارس الفكرية السائدة في العبلقات الدولية مثؿ :الواقعية التقميدية

والميبرالية التقميدية أو الواقعية الجديدة والميبرالية الجديدة ،وتقع البنائية االجتماعية عمى تقاطع
بيف النيج العقبلني لمواقعية الجديدة والميبرالية الجديدة والنيج التأممي التكويني؛ كونيا تتعامؿ

مع سمات السياسة الدولية نفسيا التي تعتبر مركزية بالنسبة لممدرستيف العقبلنيتيف مع

ٍ
معاف تضيفيا األطراؼ الفاعمة عمى أفعاليا
اىتماميا بكؿ ما تضيفو المقاربات التأممية مف
اعتماداً عمى ىوياتيا.
تعود أصوؿ البنائية كاتجاه نظري لمقرف الثامف عشر في كتابات الفيمسوؼ اإليطالي
"جيامباتيستا فيكو"  ،لكنيا برزت كنظرية قائمة بذاتيا في العبلقات الدولية مع انتياء الحرب

الباردة ،وتبمورىا في أواخر الثمانينات مف القرف العشريف؛ ومف أبرز دعاتيا" :فريدريؾ


تنظر النظريات الوضعية(  )positivist theoriesلكافة العموـ الطبيعية واالجتماعية عمى حد سواء بأف

يفرؽ بيف الوقائع والقيـ ( ،)facts/valuesويؤمف
ىدفيا فيـ العالـ ،مف خبلؿ تتبع المنيج العممي الذي ِّ
بوجود أنماط متكررة ،ويعتمد عمى الحاجة لمتأكد مف صحة أو عدـ صحة النتائج بواسطة المبلحظة،

والنظريات الوضعية منيا :النظريات التقميدية كالواقعية والواقعية الجديدة والبنيوية والنظرية الميبرالية.


النظريات ما بعد الوضعية(  )post-positivist theoriesال ترى بأف التجربة تؤدي إلى نتائج مقبولة،

ألف موضوع الدراسة يستعصي عمى األدوات العممية ،ثـ أف الذاتية مسألة ال يمكف التخمص منيا ،ومف ىذه
النظريات :النظرية النقدية والنظرية البنائية.
5

كراتشويؿ" و"نيكوالس أوناؼ" و"الكسندر وندت "الذي لُقب بأب البنائية والذي يعتبر أف
الحقيقة االجتماعية ىي نتاج لمفعؿ االجتماعي (جندلي ،5113 ،ص .)555

ركزت النظرية البنائية عمى دور الثقافة والقيـ واألفكار والمعايير في العبلقات الدولية،

المثؿ ،ورأت البنائية أف خبلفيا مع
وتناولت بالتحميؿ قضايا اليويات والمصالح واألفضميات و ُ
المدارس الفكرية األخرى ليس حوؿ مدى أىمية القوة في السياسة الدولية؛ إنما حوؿ كيفية
تفسير أنماط القوة وأشكاؿ استمرارىا باالعتماد عمى االعتبارات المادية فقط ،أـ يتحقؽ ذلؾ
بإدراج الجوانب الثقافية ،ويطرح المدخؿ النظري لمبنائية مجموعة تساؤالت منيا :كيؼ تشكمت

يعرؼ مواطنو الدولة أنفسيـ؟ كيؼ تؤثر البيئة في سموؾ الفاعميف؟ كيؼ
ىوية الدولة؟ كيؼ ِّ

المثؿ والثقافات واليويات في سياسة الدولة؟ (حموتو ،5111 ،ص .)86
تؤثر ُ

كما يقوـ البناء النظري لمبنائية عمى عكس النظرية الواقعية عمى البعد الثقافي

المؤسسي ،وال يتطرؽ لمجانب المادي فقط .حيث رأت الواقعية أف البيئة الدولية والمحمية تنعدـ

عوضا عنيا البعد المادي الذي يركز عمى توازف
فييا الجوانب الثقافية والمؤسسية ،ويظير
ً
القوى ،كما أف الخصائص التي تميز الدولة متأصمة فييا وخارجة عف تأثير البيئة (توفيؽ،
لكف البنائية رأت أف البيئة الثقافية ال تؤثر فقط في الحوافز التي تجابو
 ،5111ص ّ ،)95
سموؾ مختمؼ الدوؿ؛ بؿ تؤثر كذلؾ في طبيعة الدولة نفسيا أو ىوية الدولة.
كما وتؤمف النظرية البنائية بتطور العبلقات الدولية عمى أساس نوع مف الترابط بيف

السياسة الدولية والسياسة الداخمية ،ويقوـ عمى أساس سموكيات وقواعد خاصة؛ لذلؾ أكدت
عمى مفاىيـ اليوية والثقافة ،ومف الناحية العممية أكدت عمى أف مفيوـ األمف القومي ألي

دولة يكوف عرضة لمتغير والتطور مع تغير وتطور محددات السياسة الخارجية لتمؾ الدولة؛
لذلؾ رأت البنائية أنو مع تطور محددات السياسة الخارجية لمدوؿ في فترة ما بعد الحرب
أبعادا جديدة لؤلمف القومي،
الباردة قد حدث تطور عمى صعيد العبلقات الدولية بشكؿ أفرز
ً
وبالتالي فإف النظرية البنائية ركزت عمى تأثير األفكار والمصمحة واليوية التي تتفاعؿ عبر



اىتـ" أوناؼ" بأثر المغة واألقواؿ والعبارات ،وقدـ" كراتشويؿ" القواعد عمييما ،ويعتبر" وندت" نفسو مف

أنصار البنائية المعتدلة في مقابؿ البنائية المتطرفة؛ حيث تشؽ األولى لنفسيا طريقًا وسطًا بيف المادية البحتة
والمثالية المجردة ،ويمكف تحديد نوعيف مف البنائية ىما :البنائية الناعمة(الثقاية) والبنائية الغميظة(القوة) ،أي

أف البنائية جمعت بيف الجانب الصمب والجانب الميِّف لمظاىرة .راةع :عبد الناصر جندلي ،التنظير في
العبلقات الدولية بيف االتجاىات التفسيرية والنظريات التكوينية ،دار الخمدونية ،ط ،1الجزائر.5113 ،
5

عمميات اجتماعية ،وأ ف ما يحرؾ العالـ أو العبلقات البينية بيف الدوؿ ىي األفكار ،واعتبر

الفرد وحدة التحميؿ بالنسبة لمبنائية (.)Wendt, 1992, p 390

كما وساىمت الدراسة في التعرؼ عمى النظرية البنائية ودورىا في ميداف العبلقات

الدولية ،وأىـ التفسيرات التي قدمتيا لمظواىر الدولية ،بحيث باتت تشكؿ إضافة جديدة ومتميزة
عف سابقاتيا مف النظريات التقميدية التي كانت تصؼ وتفسر وتحمؿ الظواىر الدولية بؿ،

وتتنبأ بيا قبؿ وقوعيا ،وأثبتت فشؿ تمؾ النظريات كونيا لـ تستطع التنبؤ بالكثير مف الظواىر

والمجريات في السياسة الدولية؛ مثؿ توقع نياية الحرب الباردة بشكؿ سممي عمى سبيؿ المثاؿ.
خصوصا ما يتعمؽ بالثورة التي أحدثيا" ميخائيؿ غورباتشوؼ"
تفسير لو
ًا
بينما قدمت البنائية
ً
كار جديدة كاألمف المشترؾ.
في السياسة الخارجية لبلتحاد السوفييتي السابؽ باعتناقو أف ًا
تكونت الدراسة مف مقدمة وخمسة فصوؿ وخاتمة وممحقًا بالنتائج والتوصيات،
باإلضافة إلى قائمة بالمصادر والمراجع المستخدمة مف عربية وأجنبية .حيث احتوى الفصؿ

األوؿ اإلطار النظري لمدراسة مف حيث وصؼ خمفية الدراسة ،المشكمة ،التساؤالت،
الفرضيات ،األىمية ،األىداؼ ،حدود ومجاؿ الدراسة ،متغيرات الدراسة ،مناىج التحميؿ،

مصطمحات الدراسة ،الدراسات السابقة والتعقيب عمييا.

مدخبل إلى العبلقات الدولية ونظرياتيا الوضعية ومدارسيا
كما قدـ الفصؿ الثاني
ً

الفمسفية .وبحث الفصؿ الثالث في التحوالت التي شيدىا النظاـ الدولي بعد الحرب الباردة

واتجاىات دراستو .كما وتناوؿ الفصؿ الرابع النظرية البنائية ومنظورات تحميؿ العبلقات الدولية
وافتراضاتيا األساسية ،وبنائيا النظري والمعرفي ودوره ،وخصائصو في تحميؿ الظواىر

نقدا لمنظرية .وتطرؽ الفصؿ الخامس إلى دور النظرية البنائية في تفسير
الدولية ،كما احتوى ً
األحداث والعبلقات الدولية ،وأىـ إسياماتيا واخفاقاتيا والتحديات التي تواجييا ،واألبعاد

مستقببل،
األساسية لمتنبؤ في العبلقات الدولية ،مف أجؿ استشراؼ مسارات النظرية البنائية
ً
والوقوؼ عمى التطورات الراىنة فييا الستكشاؼ ما إذا كانت البنائية مجرد منظور عابر في

تطور وفقًا لممستجدات
ًا
العبلقات الدولية ينتيي بانتياء الصراعات الدولية أـ أنيا سوؼ تشيد
والتغيرات الدولية؟

 .2.1مشكمة الدراسة:
تكمف مشكمة الدراسة في النظرة االجتماعية لمبنائية لميداف العبلقات الدولية ،وفي

المساىمات واألطروحات الفكرية واألحداث الدولية التي عرفتيا نياية القرف العشريف والتي
4

أدت إلى االنتقاؿ بنظريات العبلقات الدولية مف التقميدية إلى الحداثة وصوًال لمبنائية التي

المشكمة
ذىبت ً
بعيدا بالعبلقات الدولية في محتواىا وفواعميا ،باعتبار أف الوحدات األساسية ُ
لمنظاـ الدولي تُبنى عمى أساس التفاعبلت االجتماعية المستمرة وتؤدي إلى سموكيات غير
المستقمة .ويندرج تحت إطار مشكمة الدراسة التساؤؿ الرئيس التالي:

إلى أي مدى يمكن تعميم اليتراضات األساسية لمنظرية البنائية ي النظام الدول ؟

ومدى موضوعيتيا ي تفسير العالقات الدولية بعد انتياء الحرب الباردة؟

 .3.1تساؤلت الدراسة:
وينبثؽ عف التساؤؿ الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:
 .1ما التحوالت الفكرية والنظرية التي طرأت عمى العبلقات الدولية بعد نياية الحرب الباردة؟

 .5ىؿ أدت نياية الحرب الباردة وما أعقبيا مف تحوالت دولية إلى تراجع النظريات التقميدية
المفسرة لمعبلقات الدولية؟

 .5ما االفتراضات األساسية التي تنطمؽ منيا النظرية البنائية في العبلقات الدولية؟

 .4ىؿ تتشكؿ اليياكؿ األساسية لمسياسة الدولية بفعؿ النظـ المشتركة لؤلفكار والمعتقدات
والقيـ والعبلقات االجتماعية أـ نتيجة البنى المادية؟

 .2ىؿ أثرت البنائية بما تحممو مف أفكار ورؤى عمى حركة النظاـ الدولي بعبلقاتو المتنوعة؟
 .6ما ىو مستقبؿ تفسيرات النظرية البنائية لمعبلقات الدولية ما بعد الحرب الباردة؟

 .4.1يرضيات الدراسة:

 .1شيد النظاـ الدولي تحوالت جوىرية في نسؽ العبلقات الدولية عقب الحرب الباردة تُعزى
في أغمبيا إلى التغير في تحديد أولويات واىتمامات الفاعميف عمى الصعيد الدولي.

 .5تؤثر البنائية في تحديد طبيعة وأنماط العبلقات فيما بيف الدوؿ ،كما تؤثر في تحديد سموؾ
الدوؿ ،وطبيعة العبلقات الدولية سوا ًء أكانت صراعية أـ تعاونية.
 .5تتبمور البنى األساسية لمسياسة الدولية بفعؿ النظـ المشتركة لؤلفكار والمعتقدات والقيـ
والعبلقات االجتماعية ،وليس بفعؿ البنى المادية ،حيث تتشكؿ ىويات ،ومصالح الدوؿ في

النظاـ الدولي بفعؿ البنى والعبلقات االجتماعية.

 .4يوجد بناء معرفي ونظري لمنظرية البنائية في العبلقات الدولية ،حيث باتت األخيرة ال تتأثر
أيضا.
بسياسة القوة فحسب بؿ باألفكار ً

2

 .2تؤثر البنائية بما تحممو مف أفكار ورؤى بمستويات متباينة عمى حركة النظاـ الدولي
بعبلقاتو المتنوعة.

 .6ىناؾ مستقبؿ لتفسيرات النظرية البنائية لمعبلقات الدولية ما بعد الحرب الباردة؟

 .5.1أىمية الدراسة:
 .1.5.1أىميتيا العممية(األكاديمية):
ميما يتصؿ بنظريات العبلقات الدولية ،وسمطت الضوء عمى
 .1ناقشت الدراسة
ً
موضوعا ً
أبرز التحوالت الفكرية بيذا الشأف في فترة ما بعد الحرب الباردة.
 .5تناولت الدراسة بالتحميؿ البناء النظري واالفتراضات األساسية التي تنطمؽ منيا النظرية
البنائية في العبلقات الدولية.

 .5بينت الدراسة آلية عمؿ النظرية البنائية في العبلقات الدولية ،وأسيمت بإضافة عممية
يمكف البناء عمييا في دراسة العبلقات الدولية.

 .4حممت الدراسة عالـ ما بعد الحرب الباردة ،ووضحت التغيرات التي طرأت عمى صعيد
الفواعؿ الرئيسة( األساسية) في العبلقات الدولية.

 .2.5.1أىميتيا العممية:
اعتمادا عمى االفتراضات
مستقببل
 .1قدمت الدراسة استش ارفًا لطبيعة العبلقات الدولية
ً
ً
األساسية وتفسيرات النظرية البنائية.

 .5زودت صانع القرار بآليات التحكـ في ميكانزمات اليوية الوطنية ،عمى اعتبار أف
ميما في حالة االستقرار داخؿ الدوؿ.
صراعات اليوية أضحت
ً
عامبل ً
مباشر عمى العبلقات
ًا
تأثير
ًا
 .5بينت الدراسة دور العوامؿ غير المادية التي باتت تؤثر
الدولية.

أسيمت الدراسة في تبياف أثر البنائية في إحداث التوازف واالنسجاـ في سياسة السمـ
ْ .4
العالمي في العبلقات الدولية مف خبلؿ تركيزىا عمى القضايا االجتماعية الداخمية.

 .6.1أىداف الدراسة:
 .1التعرؼ إلى التحوالت الجوىرية والفكرية التي شيدىا النظاـ الدولي عقب الحرب الباردة،
وأثر تمؾ التحوالت عمى نسؽ العبلقات الدولية والنظريات المفسرة ليا.
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 .5معرفة كيفية تَش ّكؿ السياسة الدولية في النظاـ الدولي في فترة ما بعد الحرب الباردة.

 .5حممت البناء النظري واالفتراضات األساسية التي تنطمؽ منيا البنائية في العبلقات الدولية.
 .4بينت آلية ربط النظرية البنائية بيف النظريات الوضعية والتيارات النقدية ما بعد الوضعية.

اعتمادا عمى افتراضات وتفسيرات
مستقببل
 .2محاولة التنبؤ بصيرورة العبلقات الدولية
ً
ً
النظرية البنائية.
مباشر عمى العبلقات البينية لمدوؿ.
ًا
تأثير
 .6فسرت العوامؿ غير المادية التي تؤثِّر ًا

 .7.1حدود ومةال الدراسة:
إف لمدراسة ثبلثة حدود ىي عمى النحو التالي .1 :الحد الموضوع  .2الحد المكان

 .3الحد الزمان والتي سوؼ يتـ توضيحيا كما يمي:

 .1.7.1الحد الموضوع  :يحتويو عنواف الدراسة ،ويشكؿ بؤرة الدراسة الرئيسة ،مف حيث
الدولية ما بعد الحرب
دراسة النظرية البنائية وتبياف مدى مساىمتيا في تفسير ودراسة العبلقات ُ

الباردة(1991ـ).

 .2.7..الحد المكان  :النظاـ الدولي بكافة مكوناتو مف وحدات دولية مختمفة.
 .3.7.1الحد الزمان  :فترة ما بعد الحرب الباردة وما شيدتو العبلقات الدولية مف تطور في
تمؾ الفترة (5112-1991ـ).

 .8.1متغيرات الدراسة:
وضوحا يمكننا القوؿ
ُيعرؼ المتغير بأنو كؿ خاصية ليا قيمتاف فأكثر ،وبتعريؼ أكثر
ً
قيما كمية مثؿ :الجنس والعمر والذكاء
بأف المتغيرات عبارة عف مشاىدة يمكف أف تأخذ ً
والثروة...الخ أو كيفية مثؿ :القومية والحزب السياسي والمينة...الخ .ويمكف تصنيؼ ىذه

المتغيرات إلي مستقمة وتابعة( خضر.)5115،
 .1.8.1المتغير المستقل :النظرية البنائية:

ىو ذلؾ المتغير الذي يؤثر في متغير آخر أو أنو المتغير الذي يؤدي التغير في قيمو
إلى إحداث تغير في قيـ متغير آخر .وتعتبر النظرية البنائية ىي المتغير المستقؿ الذي يؤثر

في المتغير التابع أال وىو العبلقات الدولية( خضر.)5115،
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 .2.8.1المتغير التابع :العبلقات الدولية:
ىو ذلؾ المتغير الذي يؤثر فيو متغير آخر ،أي أف قيمو تتأثر بالتغير الذي يط أر عمى

قيـ المتغير المستقؿ .وتعتبر العبلقات الدولية ىي المتغير التابع الذي يؤثر في المتغير
المستقؿ أال وىو النظرية البنائية( خضر.)5115،

 .9.1مناىج الدراسة:
تتطمب كافة العمميات البحثية منيجية عممية دقيقة لموصوؿ لممعرفة .وفي ضوء مقدمة

الدراسة والييكؿ العاـ الذي تستند إليو والمصادر التي تـ توظيفيا واستندت ليا الدراسة ،ومف
أجؿ تحقيؽ األىداؼ العامة التي تنطمؽ منيا فإف الدراسة سعت إلى فحص فرضياتيا مف

خبلؿ اعتماد منيجية مركبة تقوـ عمى المناىج العممية التالية:

 .1.9.1المنيج التحميم :
يتكيؼ المنيج التحميمي مع الظواىر االجتماعية المتسمة بعدـ الثبات والتغير ،وتعدد
المؤثرات الفاعمة فييا؛ حيث يتعامؿ مع الظاىرة كما ىي عميو في الواقع ،ومف خبلؿ جزئياتيا

فيما أكثر لو ،ثـ يقوـ
والفاعميف والمؤثريف فييا ،حيث يحيط بكؿ أبعاد الواقع ،وبالتالي يشكؿ ً
تحميبل دقيقًا ،ومف أدواتو منيج دراسة الحالة وتحميؿ المضموف (أبراش،5118 ،
بتحميؿ الواقع
ً

ص  ،)121وقد جرى توظيؼ المنيج التحميمي لدراسة وتحميؿ التأثيرات ،التي أحدثتيا النظرية
البنائية في نسؽ العبلقات الدولية خبلؿ فترة ما بعد الحرب الباردة.

 .2.9.1منيج التاريخ الدبموماس :
سجبل بالخبرات الماضية في دراسة الظواىر في إطارىا الزمني؛
توفر دراسة التاريخ
ً

ألف حاضر الظاىرة ال ينفصؿ عف ماضييا ،كما يمكف مف خبللو استشراؼ آفاؽ الظواىر في

المستقبؿ ،ومف ثـ فحصيا وتفسيرىا وتحميميا (أبراش ،5118 ،ص  ،)153واعتمدت الدراسة

ىذا المنيج لتتبع ومراقبة مستويات التغير التي طرأت عمى حركة النظاـ الدولي بعد الحرب

الباردة؛ حيث يركز منيج التاريخ الدبموماسي عمى األحداث السياسية ،كما يركز عمى رصد
السياسة الدولية ،ويعرض سمسمة متصمة مف الحمقات واألحداث المنعزلة عف إطارىا األوسع،

يخيا
ويعالج التاريخ الدبموماسي مجاؿ العبلقات بيف الدوؿ؛ بيد أنو ينيج في ذلؾ
منيجا تار ً
ً
قوامو تسجيؿ األحداث والوقائع دوف أف ُيعنى بتفسيرىا ،وعمى الرغـ مف ذلؾ؛ فإف التاريخ

الدبموماسي يمثؿ فرًعا مف فروع المعرفة؛ ذلؾ بأف التاريخ يمثؿ لعالـ السياسة والعبلقات
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الدولية أداة ميمة لممبلحظة والمقارنة؛ وبالتالي يرصد ىذا المنيج الواقع الدولي مف خبلؿ

تسجيبل لذلؾ الواقع المراد تفسيره (منصور ،5111 ،ص .)83
التاريخ الدبموماسي باعتباره
ً

 .3.9.1منيج دراسة النسق الدول :
كجزء مف النسؽ االجتماعي العاـ؛ حيث يتبادؿ
ْ
يدرس ىذا المنيج الظواىر السياسية ُ
مع مكوناتيا التأثير .إذ تتأثر الظواىر السياسية بالبيئة االجتماعية والمحيط الخارجي في ذات

الوقت ،ويؤكد المنيج النسقي عمى أف العبلقة ما بيف النسؽ السياسي والنسؽ االجتماعي العاـ

ىي التي تساعد األوؿ عمى القياـ بوظائؼ التكيؼ والضبط بما يحوؿ دوف اختبلؿ النسؽ

العاـ ،ويبيف كذلؾ دور البيئة االجتماعية في عممية اتخاذ القرار السياسي ،ويحمؿ ىذا المنيج
عبلقات النظاـ ببيئتو الداخمية والخارجية ،ويركز عمى مدخبلت النظاـ ومخرجاتو ،حيث

يعطي أىمية لؤلفعاؿ وردود األفعاؿ ما بيف النظاـ السياسي ومحيطو االجتماعي (أبراش،

 ،5118ص  ،)151ويفترض ىذا المنيج أف النسؽ الدولي ىو الظاىرة المحورية في السياسة
الدولية ،وييدؼ لبمورة نظرية شاممة لمعبلقات الدولية تستند إلى رصد وفيـ األنساؽ الدولية

تباعا في النسؽ الدولي.
التي نشأت وتطورت ً

 .4.9.1منيج تحميل الوراع الدول :
ُيشير الصراع في بعده السياسي إلى موقؼ تنافسي خاص يكوف طرفاه أو أطرافو عمى
عموما بالقيـ ،وتتسبب
دراية بعدـ التوافؽ في المواقؼ المستقبمية المحتممة ،وترتبط الصراعات
ً

بيا المعتقدات القيمية نتيجة عدـ التوافؽ بينيا ،وتثار الصراعات القيمية عندما يحاوؿ أحد

أطراؼ الصراع فرض مجموعة محددة مف القيـ أو المعتقدات عمى غيره مف األطراؼ (بدوي،
 ،1993ص  ،)52وفى ىذا الصدد إف الدراسة وظفت ىذا المنيج لبلستدالؿ في إطار مقارف

عمى أثر صراعات القيـ في البيئة الدولية عمى العبلقات البينية فيما بيف الدوؿ مف أجؿ فيـ،

وتحميؿ التغيرات التي اعترت النظاـ الدولي بعد الحرب الباردة.

 .5.9.1منيج تحميل السموك السياس :
عموما ،وتنطبؽ عميو كؿ
شكبل مف أشكاؿ السموؾ اإلنساني
ُيعتبر السموؾ السياسي ً
ً
صفات السموؾ إال أنو ينصرؼ إلى الظواىر السياسية بشكؿ خاص .والسموؾ السياسي الدولي

ىو كؿ سموؾ تقوـ بو الوحدات الدولية المختمفة كالدوؿ والتنظيمات الدولية واألفراد حيف
ييتموف بالقضايا السياسية في سعييا لتحقيؽ أىدافيا في المحيط الدولي ،كإعبلف الحرب عمى
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دولة أخرى ،أو إعطاء المعونة االقتصادية لدولة أخرى (األسطؿ ،)5115 ،واعتمدت الدراسة
عمى ىذا المنيج مف خبلؿ تتبع ورصد سموكيات الدوؿ المختمفة عمى الصعيد الدولي ،وتحميؿ
األىداؼ واألدوات ،وتحديد التوقعات ،كما اعتمدت عمى تحميؿ دور العامؿ البنائي عمى

سموكيات الدوؿ عقب الحرب الباردة.

 .11.1موطمحات الدراسة:

ال بد لنا وقبؿ الولوج في الدراسة والخوض في ثناياىا مف ضبط المصطمحات المستخدمة في

الدراسة ،وىى عمى النحو التالي:

 النظرية البنائية ):(Constructivist Theory
ىي عبارة عف جسر يصؿ النظريات الوضعية بالنظريات النقدية الجديدة أو( ما بعد

الوضعية) ،وتقوـ عمى دراسة العبلقات االجتماعية داخؿ نسؽ العبلقات الدولية ،وتتقاطع
مستقبل
مدخبل
ظاما أو
ً
ً
تكوف ن ً
البنائية مع بعض النظريات والمداخؿ النظرية األخرى ،إال أنيا ّ
يشكؿ مجموعة مف" المفاىيـ واالفتراضات "األساسية التي تساعد عمى دراسة العبلقات بيف
مجموعة الفاعميف في نظاـ أو بناء معيف ،وتمتمؾ البنائية القدرة عمى وضع أسس نظرية تتعمؽ
بأشياء أو ظواىر



تبدو مختمفة ومنفصمة وال عبلقة بينيا ،كوف ىذه المفاىيـ المستخدمة في

ىذه الظواىر عادة ما تكوف منفصمة وبعيدة وغير متكاممة (المصري ،5114 ،ص .)514
وتُوظِّؼ البنائية مفيوـ البِنية كمحدد لمسموكيات في العبلقات الدولية ،وىى تولي أىمية

لمسألة اليوية في تحديد الفعؿ السياسي ،والعبلقة الجدلية بيف الفواعؿ( (Agentsوالبنية

االجتماعية ) ، )Social Structureوأف الدوؿ والفواعؿ في العبلقات الدولية تحكميا ْبنية


المفاىيم واليتراضات :المفاىيـ والتعريفات واالفتراضات ِّ
تشكؿ في مجموعيا النظرية التي تعطينا نظرة

منظمة لظاىرة ما عف طريؽ تحديد العبلقات المختمفة بيف المتغيرات الخاصة بتمؾ الظاىرة؛ بيدؼ تفسير تمؾ
مستقببل .النظرية بشكؿ عاـ ىي عبارة عف فرض( ) Hypothesisتمت صحتو بالتجربة
الظواىر والتنبؤ بيا
ً

والبرىاف .لممزيد أنظر :األسطؿ ،كماؿ محمد ،محاضرات في ىندسة العبلقات الدولية والعالمية في القرف

الحادي والعشريف" المفاىيـ -المناىج -النظريات" جامعة األزىر -غزة -فمسطيف ،عمى اإلنترنت 51 ،نوفمبر

http://k-astal.com/index.php?action=detail&id=249 ،2014-2013


ذاتيا ،والظاىرة االجتماعية(Social
وعيا أـ ً
اء أكاف موض ً
الظاىرة ( :)Phenomenonما يحدث بالفعؿ سو ً
 ) Faitىي عبارة عف طريقة أو أُنموذج لمسموؾ االجتماعي في أمر مف األمور االجتماعية ،أو ىي نموذج

التفكير والعمؿ في جماعة مف الجماعات ،والظاىرة تكوف تجريدية أي تدؿ عمى النظر لموقائع االجتماعية مف
الخارج أو مف ناحية المبلحظة .مثؿ :ظاىرة الحرب ،اإلرىاب ،األمف الجماعي ،التعاوف ،التعايش ،التنافس،
األزمة...،الخ .لممزيد أنظر :بدوي ،أحمد زكي ،معجـ مصطمحات العموـ االجتماعية إنجميزي فرنسي عربي،

مكتبة لبناف (،د .ب) ،1985 ،ص.121
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مادية تتمثؿ في تركيبة توازف القوى وبنية االقتصاد العالمي ،باإلضافة إلى البنية المعيارية التي

تحكـ توجيات وسموكيات الفاعميف في العبلقات الدولية ،والفكرة األساسية لمبنائية أو (التركيبية)

تنطمؽ مف توظيؼ السوسيولوجيا في العبلقات الدولية ،وتعتبر أف العالـ االجتماعي ليس

معطى بؿ يتشكؿ ،ويتغير باستمرار كما رأى ذلؾ" أنتوني غيدنز"(أبو مور ،5115 ،ص
.)153
 التعريف اإلةرائ لمنظرية البنائية (:)Constructivist Theory
ىي نظرية مف النظريات المفسرة لمعبلقات الدولية في فترة ما بعد الحرب الباردة ،وىي

ذات بعد اجتماعي؛ حيث فسرت العبلقات الدولية مف منظور اجتماعي مف خبلؿ اىتماميا
بأبعاد غير المادية في تفسير وتحميؿ العبلقات الدولية؛ حيث تدفع البنائية باتجاه أف ىويات،
ومصالح الدوؿ في معظـ أجزائيا تتشكؿ بفعؿ البنى االجتماعية ،وركزت عمى الجانب
االجتماعي وتأثير عناصر مثؿ اليوية والمعايير والمبادئ في تفسير العالـ الخارجي وفيـ
العبلقات الدولية ،كما تؤمف أف سموؾ الفرد يتحدد في حالة المجتمع ،والدولة في حالة

العبلقات الدولية مف خبلؿ اليوية التي تميزه أو يعترؼ بيا ويقرىا الفاعؿ .كما تقيـ وتفسر
سموؾ الدوؿ مف خبلؿ الفاعميف فييا.
وال تنظر البنائية لمدولة كبلعب وحيد في العبلقات الدولية ،إذ تؤمف بوجود العبيف مف
غير الدوؿ؛ مثؿ :حركات التحرر الوطني والشركات متعددة الجنسيات والجماعات المسمحة

شخصا مف أشخاص
اإلرىابية والمنظمات الدولية واإلقميمية واألقميات واإلنسانية باعتبارىا
ً
القانوف الدولي.

 السوسيولوةيا :ىي العمـ الذي يدرس المجتمعات اإلنسانية والمجموعات البشرية وظواىرىا االجتماعية
والقوانيف التي تحكـ تطورىا وتغيرىا.

  الفاعمين :الفاعموف الدوليوف مف غير الدوؿ مثؿ :الشركات متعددة الجنسية ،المنظمات غير الحكومية،
حركات التحرر الوطني ،الجماعات اإلرىابية المسمحة ،اإلرىاب ،اإلثنيات ،العرقيات ،اإلنسانية ،األحبلؼ

العسكرية وغير العسكرية ،بابا الفاتيكاف ،األشخاص الطبيعييف واالعتبارييف والمعنوييف ،أو حتى بعض أفراد
الجريمة المنظمة مثؿ :المافيا وتجار المخدرات...إلخ.
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 العالقات الدولية ):(International Relations
العبلقات الدولية ىي فرع مف العموـ السياسية تعالج القضايا التي تظير عمى الساحة

الدولية ،وتسعى لتحميؿ العبلقات البينية بيف الدوؿ والوحدات السياسية المختمفة داخؿ النظاـ
الدولي ،وتيدؼ إلى تقييـ عوامؿ الصراع والتعاوف فيما بيف الوحدات الدولية كما تعتبر

العبلقات الدولية عمـ قائـ بذاتو يدرس في أغمب المعاىد والكميات المتخصصة حوؿ العالـ،
ويقوـ عمى مبلحظة وتحميؿ وتفسير واستشراؼ طبيعة العبلقات بيف الدوؿ ،ودراسة التفاعبلت

بيف أصناؼ محددة مف الكيانات االجتماعية .العبلقات الدولية ىي عبلقات شاممة تنطوي

اء أكانت ىذه العبلقات رسمية أـ غير
عمى مختمؼ الجماعات في مجاؿ العبلقات الدولية سو ً
رسمية (عبد الكافي ،5115 ،ص .)134
وتُعرؼ كذلؾ بأنيا تمؾ العبلقات التي تيـ الجماعة الدولية ككؿ ،وتسير وفقًا لسموؾ
معيف يتخذ مظاىر مختمفة؛ أبرزىا :التسمح ،النفوذ االقتصادي ،الحرب ،اإلمبريالية اإلقميمية
أو الدولية ،توازف القوى ،الدبموماسية .وتوصؼ العبلقات الدولية في بعض األحياف ببعض

المسميات :كالشؤوف الخارجية أو السياسات الدولية (المشاعمي ،5113 ،ص .)111

ويشير المصطمح إلى كافة أشكاؿ االتصاالت الدولية ،مثؿ :السياسة الدولية التي تيتـ
ُ
اء أكانت الوحدات دوًال أـ
بالتفاعؿ بيف الدوؿ القومية أو بيف وحدات المجتمع الدولي سو ً
أشخاص القانوف الدولي ،إال أنيا في عممية تحميؿ التفاعؿ تشمؿ إلى جانب الدوؿ عوامؿ

أخرى مثؿ االتحادات النقابية عبر اإلقميمية والمنظمات والشركات العالمية والشركات متعددة
الجنسية ،كما تشمؿ التجارة الدولية والقيـ والمفاىيـ الدولية (أبو مور ،5115 ،ص .)9

كذلؾ تُعرؼ بأنيا مجمؿ مبادئ وأحكاـ وضوابط العبلقات واالتصاالت والروابط بيف
الدوؿ في مختمؼ الم ياديف السياسية واالجتماعية واالقتصادية ،كما أنيا االتصاؿ الرسمي بيف
الدوؿ الذي يأخذ صورة العبلقات الدبموماسية والقنصمية (بسيوني ،5115 ،ص .)11
كما ُيقصد بالعبلقات الدولية مجموعة االتصاالت أو االرتباطات التي تجمع في مرحمة
محددة بيف شخص دولي وآخر أو وحدة دولية وأخرى ،أو بيف فرد ومجموعة أفراد أو بيف
مجموعتيف أو أكثر مف األفراد -األشخاص والفاعميف الدولييف ،أو بيف دولة وأخرى ،أو بيف

دولة ومجموعة مف الدوؿ ،أو بيف مجموعتيف أو أكثر مف الدوؿ ،أو ما بيف فرد( شخص

دولي) أو مؤسسة معنوية خاصة أو عامة ودولة أو مجموعة مف الدوؿ ،أو بيف منظمة دولية

ومنظمة دولية أخرى أو إقميمية ،أو بيف شركة عالمية متعددة الجنسية ومثيبلتيا مف الشركات

األخرى ،أو بيف شركة متعددة الجنسية وحمؼ دولي ،أو بيف بابا الفاتيكاف والكنيسة الكاثوليكية
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في روما ،وبيف دوؿ أخرى أو أشخاص والعبيف دولييف أخريف...إلخ (.األسطؿ2014-،

 ،2013ص14و.(12

 التعريف اإلةرائ لمعالقات الدولية:
تُعرؼ العبلقات الدولية بأنيا تمؾ التفاعبلت التي تتـ بيف الفاعميف الدولييف ،حيث
يقصد بالتفاعبلت تمؾ األحداث المتعاقبة والمترابطة التي تتكوف مف سبلسؿ مف األفعاؿ،
وردود األفعاؿ مف الفاعميف الدولييف تجاه بعضيـ البعض .كما أف التفاعبلت قد تكوف سمبية

وصراعية أو إيجابية تعاونية؛ قد تتراوح بيف حالة العداء والحرب أو التيديد بالحرب ،وقد

تنطمؽ مف حالة السبلـ ومظاىره المختمفة مف تعاوف...إلخ.
 الحرب الباردة ):(Cold War

ىي حالة مف التوتر السياسي والتنافس العسكري بيف الدوؿ ،وال تصؿ إلى االشتباؾ

المسمح لتصبح حرًبا ساخنة ،وتشف الحروب الباردة بمختمؼ األسمحة الدبموماسية واالقتصادية
واإلعبلمية ،ويقصد بالحرب الباردة حالة التوتر الدولي التي نشأت بيف الواليات المتحدة

األمريكية( الو .ـ .أ) ،وحمفائيا مف جانب واالتحاد السوفيتي(السابؽ) وحمفائو مف جانب آخر

عقب الحرب العالمية الثانية ،واستمرت حتى أوائؿ التسعينات مف القرف العشريف ،وخبلؿ ىذه

الفترة ظيرت ِّ
الندية بيف القوتيف العظمييف مف خبلؿ التحالفات العسكرية وسباؽ التسمح،
وتشابيت القوتاف العظمياف في اإلنفاؽ الكبير عمى الدفاع العسكري والترسانات النووية

والحروب غير المباشرة باستخداـ وسيط ،ومع انييار االتحاد السوفيتي عاـ(1991ـ) أصبح

العالـ ذا قطب واحد بزعامة الواليات المتحدة (عبد الكافي ،5112 ،ص .)165

كما أف الحرب الباردة ىي اصطبلح شاع استعمالو في السياسة الدولية المعاصرة في
الفترة التالية لمحرب العالمية الثانية لوصؼ حالة التوتر الدولي الناجمة عف الخبلؼ بيف:

(الواليات المتحدة األمريكية ) واالتحاد السوفيتي (:السابؽ) في األمـ المتحدة حوؿ عدد مف
المشكبلت الدولية مثؿ :مشكمة توحيد شطري ألمانيا ومشكمة كوريا وغيرىما ،ونتيجة ىذا

الخبلؼ انقسـ العالـ إلى معسكريف ىما :معسكر الدوؿ الغربية بقيادة (:الو .ـ .أ) ،ومعسكر

الدوؿ الشرقية بقيادة االتحاد السوفيتي (:السابؽ) ،ومحاولة كؿ مف المعسكريف إدخاؿ أكبر
كبل مف
عدد ممكف مف الدوؿ إلى جانبو وجعمو يتبنى سياساتو ويدور في فمكو ،وليشكؿ ً

كوف المعسكر األوؿ حمؼ شماؿ األطمنطي
المعسكريف مف تمؾ الدوؿ أحبلفًا عسكرية ،حيث ّ
وكوف المعسكر الثاني حمؼ وارسو .وقد انبثؽ عف ىذا الوضع معسكر ثالث يتبنى سياسة

الحياد ،وعدـ تبنيو سياسة أي مف المعسكريف المتصارعيف ،ومف أىـ مؤسسيو مصر واليند
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ويوغوسبلفيا واندونيسيا ومعظـ دوؿ العالـ الثالث .حيث إف ىذه الحرب لـ تأخذ الطابع

العسكري المحض؛ ولكنيا كانت حرًبا في شتى المجاالت السياسية واالقتصادية والعممية
والتكنولوجية والثقافية والدعاية واإلعبلـ...إلخ ،بيدؼ التأثير في معنويات الطرؼ اآلخر
واستسبلمو(المشاعمي ،2007 ،ص.)153

 التعريف اإلةرائ لمحرب الباردة:
ىي حالة التوتر والخبلؼ التي كانت سائدة بيف المعسكريف الكبيريف (:الو .ـ .أ)،

واالتحاد السوفيتي( السابؽ) ما بعد الحرب العالمية الثانية حوؿ عدد مف القضايا الدولية؛

وبناء عمى ىذا االنقساـ شكؿ كؿ
والتي بموجبيا انقسـ العالـ إلى معسكريف كبيريف كما سبؽ،
ً
مف المعسكريف حمفيف كبيريف ىما :حمؼ األطمنطي بقيادة (:الو .ـ .أ) ،وحمؼ وارسو بقيادة

االتحاد السوفيتي( السابؽ)؛ حيث إف ىذا الخبلؼ والتوتر لـ يأخذ الطابع العسكري بالمعنى

وتوتر في جميع المجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية
ًا
الحقيقي لمكممة؛ ولكنو كاف خبلفًا
واالجتماعية والتكنولوجية والعممية والدعاية واإلعبلـ...إلخ ،مف أجؿ تأثير كبل المعسكريف في
معنويات المعسكر اآلخر ،والذي انتيى بتفكؾ االتحاد السوفيتي (:السابؽ) ،وانتياء نظاـ

القطبية الثنائية ،وبروز نظاـ األحادية القطبية ممثمة في (:الو .ـ  .أ).

 .11.1الدراسات السابقة والتعقيب عمييا:
تتميز المعرفة العممية بخاصية متميزة ىي الصفة التراكمية ،وىذا ما يجعؿ أي دراسة

دائما لمدراسات السابقة عف الظاىرة المراد دراستيا وتحميميا؛ بيدؼ مناقشتيا أو نقدىا أو
تستند ً
دائما بالنسبية،
إثرائيا ومف ثـ االستفادة منيا؛ ألف المعرفة العممية في العموـ اإلنسانية تتميز ً
وليذا استعانت الدراسة بمجموعة مف األبحاث والدراسات التي تعالج موضوع الدراسة ،وكانت
عمى النحو التالي:

 .1.11..الموري ( :)2114النظرية البنائية ي العالقات الدولية:
تناولت الدراسة االفتراضات األساسية التي تنطمؽ منيا النظرية البنائية وتطورىا منذ

نياية الحرب الباردة ،وتقييـ دورىا باعتبارىا حمقة وصؿ بيف الوضعية ،وما بعد الوضعية في

العبلقات الدولية مف خبلؿ محاولتيا إيجاد العبلقة بيف المكونات الثبلثة في العبلقات الدولية:
الفواعؿ ،البناء ،وعممية التفاعؿ بينيما ،وبذلؾ تعتبر البنائية أف العبلقات الدولية ىي عبلقات
اجتماعية إنسانية بالدرجة األولى؛ حيث تستمد البنائية منيجيا مف النظريات االجتماعية عمى

روجت لو الواقعية الجديدة ،وخمصت
العكس ً
تماما مف المدخؿ المادي لمنظاـ الدولي الذي ّ
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الدراسة إلى أف بيئة ما بعد الحرب الباردة شكمت البيئة المناسبة الختبار النظرية البنائية كونيا
مناسبا لفيـ العبلقات الدولية ،ودراستيا في مرحمة ازداد فييا دور اليوية والعوامؿ
مدخبل
تقدـ
ً
ً
االجتماعية في ظؿ نظاـ العولمة والحروب األىمية ،ولذلؾ وجدت ىذه النظرية قبوًال بيف
المفكريف واألكاديمييف والسياسييف عمى حد سواء.

1.11.2. Dunne (2013): International Relations Theories: Discipline
and Diversity:
لممحرريف" تيـ داف"" ،ميميا
تناوؿ كتاب نظريات العبلقات الدولية :التخصص والتنوع
ِّ

كوركي"" ،وستيؼ سميث" جميع النظريات المفسرة لمعبلقات الدولية مف قبؿ أبرز المفكريف في
حقؿ العبلقات الدولية وىي :النظرية المعيارية وأبعادىا ،وأثرىا وتصنيفاتيا الفكرية والواقعية

اىتماما
التي تبرز دور القوة في العبلقات الدولية والواقعية البنيوية التي تعتقد أف الدوؿ تولي
ً

كبي اًر لتوازف القوى ،أو تتنافس لمحصوؿ عمييا عمى حساب اآلخريف والنظرية الميبرالية التي
تحمؿ العبلقات الدولية وفؽ انتشار ظواىر الميبرالية السياسية في العالـ والميبرالية الجديدة التي

تؤمف أف المؤسسات الدولية ،ىي التي تييئ الظروؼ لتسيير التعاوف الدولي والبنائية وفيميا
لمعبلقات الدولية عمى أنيا بناء اجتماعي ومحددات النظرية ،ودور المغة والسببية فييا

والنظرية النسوية وتصوراتيا في مجاؿ العبلقات الدولية ،إضافةً لنظريات أخرى مثؿ :ما بعد

البنيوية وما بعد االستعمارية والنظرية الخضراء ونظرية العبلقات الدولية والعولمة ،وقدـ

الكتاب نظرة شاممة عف الفمسفة الرئيسية لحوار العموـ االجتماعية في نظرية العبلقات الدولية.

العالقات الدولية ،دراسة ي

 .3.11..شنيكات ( :)2112التنبؤ ي

األدبيات

النظرية:
سمطت الدراسة الضوء عمى الجدؿ الدائر المتعمؽ بالتنبؤ في العبلقات الدولية ،وسعت

لئلجابة عف تساؤؿ رئيس مفاده :ىؿ يمكف التنبؤ في العبلقات الدولية في ضوء تطور
المعايير العممية ،ومناىج البحث وما تنتجو مف أدبيات نظرية؟ ولئلجابة عف ذلؾ؛ استخدمت

الدراسة المنيج التحميمي الذي ِّ
يركز عمى تحميؿ القضايا النظرية والجدلية التي يثيرىا موضوع
التنبؤ ،وطرح أمثمة عمى ذلؾ كالتنبؤات التي تقدميا الواقعية الجديدة والبنائية ،وكيفية فيميما

لمسياسات الدولية .وتناولت الدراسة التطبيقات العممية لمفيوـ التنبؤ في العبلقات الدولية مف

خبلؿ تحديد أدوات قياس التنبؤ ومؤشراتو ،والييكؿ المبلئـ لبناء النظرية ومجاالت التطبيؽ،
وترتيب االفتراضات أو العبلقة بيف المفاىيـ النظرية أي إمكانية إيجاد نظرية قادرة عمى التنبؤ

في المستقبؿ وخمصت الدراسة إلى أف التغير المستمر في ىيكؿ النظاـ الدولي يدفع لضرورة
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استخداـ مؤشرات التنبؤ المنيجية إليجاد حالة مف التوازف واالستقرار في البيئة الدولية تحكـ

فكرة تغميب مفاىيـ األمف الدولي والسبلـ العالمي انطبلقاً مف أف ظاىرة التنبؤ يحكميا البحث

العممي والتكتيكات المنيجية.

 .4.11..شيب

( :)2111األمن الدول

والعالقة بين منظمة حمف شمال

األطمس والدول العربية يترة ما بعد الحرب الباردة:
اعتمدت الدراسة عمى النظريات الحديثة لدراسة األمف الدولي؛ مثؿ :النظرية العقبلنية

والنظريات التأممية والنظرية البنائية مف أجؿ دراسة ،وتحميؿ النظاـ الدولي في عالـ ما بعد
الحرب الباردة ،ومعرفة أي مف ىذه النظريات يمكف أف تنطبؽ أو تكوف أكثر مبلءمةً لدراسة

العبلقة بيف منظمة حمؼ شماؿ األطمسي والدوؿ العربية والواقع الدولي عموماً ،وخمُصت
الدراسة إلى أف منظومة األمف الدولي بعد الحرب الباردة تأثرت بشكؿ كبير بفعؿ مجموعة مف

التحديات ،ومف أبرز تمؾ التحديات ظاىرتا اإلرىاب والتطرؼ ،ما دفع بالدوؿ إلى تشكيؿ
األحبلؼ داخؿ المنظومة الدولية لمواجية تحديات ما بعد الحرب الباردة.

 .5.11..ةندل

( :)2111النظريات التفسيرية لمعالقات الدولية بين التكيف

والتغير ي ظل تحولت عالم ما بعد الحرب الباردة:
سعت الدراسة إلى تحميؿ المتغيرات النظرية عمى صعيد العبلقات الدولية في فترة ما

بعد الحرب الباردة ،واستنتجت أف نياية الحرب الباردة ،وما أعقبيا مف تحوالت لـ ِّ
تؤد إلى
زواؿ النظريات التقميدية المفسرة لمعبلقات الدولية ،وانما إلى تعديؿ وليس تغيير أنساقيا الفكرية
وأدواتيا المنيجية بما يتماشى ومتطمبات الوضع الدولي الجديد لما بعد الحرب الباردة ،كما

رأت الدراسة أف فشؿ النظريات التفسيرية في التنبؤ بنياية الحرب الباردة ال يعبر البتة عف
ضعفيا في تفسير واستيعاب الشؤوف الدولية ،وانما يعبر عف افتقارىا لوظيفة التنبؤ التي
يفترض أف تزود بيا العبلقات الدولية ،إلى جانب وظيفتي الوصؼ والتفسير.

1.11.6. Griffiths (2007): International Relations Theory for the
Twenty-First Century:
لممحرر" مارتف
تناوؿ كتاب( :نظرية العبلقات الدولية في القرف الواحد والعشروف)
ِّ

غريفيثس" مجموعة مقاالت ألبرز عمماء العبلقات الدولية والتي تسمط الضوء عمى النظريات

الرئيسة الموجودة في ميداف العبلقات الدولية ،وعرض الكتاب تمؾ النظريات باعتبارىا تمثؿ
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أبعادا أنطولوجية متصمة بالوجود تتعمؽ
وجيات نظر مختمفة حوؿ العالـ؛ بحيث إنيا تتضمف ً
باالفتراضات األساسية والمسممات التي تحمميا كؿ نظرية عف طبيعة العبلقات الدولية
أبعادا قيمية تتعمؽ بطرؽ مقاربة مواضيع العبلقات الدولية واألحكاـ المتعمقة بيا،
ومكوناتيا ،و ً
ونفى" غريفيثس" مساىمة وجيات النظر ىذه في تقديـ رؤية منسجمة حوؿ العبلقات الدولية
متعددا مف الناحية النظرية.
كوف ميداف العبلقات الدولية حق ًبل
ً
1.11.7. Ross (2006): Coming in from the Cold: Constructivism and
Emotions:
جاءت الدراسة بعنواف( :القادمة مف الباردة :البنائية والعواطؼ) في إشارة لمحرب الباردة
لمكاتب" أندرو روس" مف جامعة أوريغوف في الواليات المتحدة ،وبينت أف مجموعة متنوعة مف
المفكريف والمنظريف البنائييف ينظّروف إلى تأثير العواطؼ في العبلقات الدولية ،وذلؾ انطبلقًا
أبعادا ميمة في البناء االجتماعي
مف كونيـ ينظروف لؤلحداث والذكريات العاطفية بوصفيا
ً

لميوية ،ولكنيـ يقروف في الوقت ذاتو أف األدوات البنائية ليست مصممة في معظـ الحاالت

مف أجؿ تقديـ تفسيرات منطقية عف الظواىر المؤثرة في العبلقات الدولية؛ حيث قدمت الدراسة
نقديا عف قدرة النظرية البنائية في التأثير عاطفًيا في السياسة العالمية ،ورأت أف البنائية
تقييما ً
ً
بحاجة إلى إعادة النظر في افتراضاتيا الشائعة حوؿ السياسة العالمية.

 .8.11..العتيب ( :)2116التعاون الدول ي نظرية العالقات الدولية:
قدمت تمؾ الدراسة مقارنة لؤلنساؽ النظرية ،ورأت أف دراسة التعاوف الدولي تقع عمى
عاتؽ عمماء ومنظري العبلقات الدولية ،واعتبرت غالبية الجدؿ الدائر بيف األنساؽ التنظيرية

الرئيسة في حقؿ العبلقات الدولية يتمحور حوؿ ىذه المسألة المحورية ،وناقشت الدراسة جدؿ

الواقعية الجديدة التي ىيمنت عمى التنظير في العبلقات الدولية مع األنساؽ التنظيرية األخرى

تعرؼ بيا الواقعية الجديدة
حوؿ إمكانية التعاوف في السياسة الدولية ،وتناولت الطريقة التي ِّ
مستقبل
 عمم الوةود  :ىو أحد مباحث الفمسفة ،وىو العمـ الذي يدرس الوجود بذاتو ،الوجود بما ىو موجود
ً
ويعنى باألمور العامة التي ال تختص بقسـ مف أقساـ الوجود :الواجب والجوىر
عف أشكالو الخاصةُ ،

والعرض ،بؿ تعمـ عمى جميع الموجودات مف حيث ىي كذلؾ .وبيذا المعنى فإف عمـ الوجود معادؿ

لمميتافيزيقيا أو ما بعد الطبيعة ،وىو نسؽ مف التعريفات الكمية التأممية في نظرية الوجود عامةً .وكاف" أرسطو"

مفيوما عف مثؿ ىذه النظرية التي َعني بيا العمـ حوؿ أعـ قوانيف الوجود
في القرف الرابع ؽ.ـ .أوؿ مف أدخؿ
ً
"عمـ الوجود بما ىو موجود" .لممزيد راةع :عبد المنعـ الحفني ،المعجـ الشامؿ لمصطمحات الفمسفة ،مكتبة

مدبولي ،القاىرة ،5111 ،ص .154
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بِنية السياسة الدولية ،وما يترتب عمى مفيوـ الفوضوية مف تطبيقات ونتائج تزعـ الواقعية
الجديدة أنيا تؤثر عمى سموؾ الدوؿ وقدرتيا عمى تحقيؽ التعاوف ،وسمطت الضوء عمى مشكمة
العبلقة بيف الوكيؿ والبنية وتأثير كؿ منيما عمى اآلخر ومف ثـ استحالة الفصؿ بينيما األمر

الذي يعني أخذ خصائص ،وسمات الدوؿ في االعتبار عند الحديث عف إمكانية التعاوف.

 .9.11..النعيم ( :)2113البنيوية العورية ي العالقات الدولية:
تناولت الدراسة النظرية الواقعية الجديدة في العبلقات الدولية ،ورأت أنيا تؤدي إلى
التقميؿ مف حدة الصراع بيف الدوؿ ،لكوف الدوؿ تتردد في إقحاـ نفسيا في الصراع خوفًا مف
تجميد أرصدتيا الخارجية أو توقؼ معامبلتيا االقتصادية الخارجية ،حيث إف األولوية

لبلقتصاد عمى الجانب الحربي ،وزعمت الدراسة أف الواقعية الجديدة كانت السبب في فوز
الرئيس األمريكي األسبؽ" بيؿ كمينتوف" الذي أشار في برنامجو االنتخابي لتركيز الواليات

المتحدة عمى مشكبلتيا الداخمية ،وعاب عمى سمفو صرؼ سياستو لمقضايا الخارجية .وخمُصت

الدراسة إلى أف الواقعية الجديدة تؤكد عمى استخداـ األدوات الناعمة في السياسة الخارجية بدؿ

القنوات القتالية ،خاصة في عصر االقتصاديات القائمة عمى المعمومات ،واالعتماد المتبادؿ

الذي يتخطى الحدود القومية ،وأصبحت القوة أقؿ قابمية لمنقؿ والتحويؿ ،وباتت مادية ممموسة

واكراىية بدرجة أقؿ.
1.11.10. Checkel (1998): The Constructivist Turn in International
Relations Theory:
بينت دراسة" جيفري تشيكؿ"( :التحوؿ البنائي في نظرية العبلقات الدولية) أف المقترب

جديدا
بعدا
ً
البنائي حوؿ السياسة العالمية خبلؿ السنوات األخيرة مف القرف العشريف قد أعطى ً
تصحيحا
لمعبلقات الدولية مف خبلؿ استكشاؼ قضايا اليوية والمصالح ،وىو ما تعتبره البنائية
ً

ميماً لمسارات العبلقات الدولية الفردية والمنيجية التي سيطرت عمى غالبية نسؽ العبلقات

الدولية سابقًا ،وأظيرت الدراسة أف البنائية قد نجحت في إظيار دور المعايير القيمية والبنى
االجتماعية في السياسة العالمية ،ومع ذلؾ ،اعتبرت الدراسة أف المنيج البنائي في العبلقات
الدولية لـ يتحدد بعد؛ حيث تفشؿ البنائية عادةً مف الناحية النظرية في تفسير أصوؿ وطبيعة
العبلقات في البيئة الدولية ،وكيؼ تتغير مع مرور الوقت ،وكيؼ تختمؼ آثارىا مف دولة إلى

أخرى ،كما لـ تحدد البنائية اآلليات والمعايير التي يتشكؿ مف خبلليا األفراد والدوؿ.
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1.11.11. Wendt (1992): Anarchy is What States Make of it: The
Social Construction of Power Politics:
كثير بمقالة" الكسندر وندت"( :الفوضى ىي ما تصنعو الدوؿ ،البناء
ارتبطت البنائية ًا
االجتماعي لسياسات القوة) ،ومف خبلؿ تتبعيا عف كثب لنياية الحرب الباردة ،تطرقت المقالة

خروجا عف التصورات األكثر
لعمميات التغيير التي كانت جارية في تمؾ الفترة ،وكانت المقالة
ً
بنيوية في العبلقات الدولية التي تفترض أف الدوؿ مقيدة بحاؿ مف الفوضى ،وقدمت المقالة

فكرة إمكانية الفاعمية في حالة الفوضى ،ووجو" وندت" نقده إلى ادعاء الواقعية الجديدة أنو في
خيار سوى التنافس مف أجؿ الحصوؿ عمى أكبر قدر مف
غياب سمطة عالمية لـ ُيترؾ لمدوؿ ًا
المصالح ومف أجؿ البقاء ،ومف ىذا المنطمؽ فإف ىويات الدوؿ ،ومصالحيا معطيات محددة

وفقًا لتعريفيا مف خبلؿ بيئة الفوضى .وقدـ" وندت" جس ًار بيف العقبلنية والتأممية أو الوضعية،
وما بعد الوضعية مف خبلؿ تقديـ محاجة بنائية ،وعرؼ" وندت" اليويات بأنيا أساس

عرؼ مصالحيا في عممية تعريؼ المواقؼ،
المصالح ،ما َيعني أف الجيات الفاعمة تُ ِّ
نسبيا مف اليويات ،والمصالح التي عادةً
والمؤسسات ما ىي إال مجموعات أو ىياكؿ ساكنة ً
ما تشرع عمى شكؿ قواعد أو معايير ،ولكف ليس ليا إال قوة تحفيزية بمقتضى تفاعؿ الجية

الفاعمة اجتماعياً مع المعرفة الجماعية ومشاركتيا فييا.
 تعقيب عمى الدراسات السابقة:

تناولت الدراسات السابقة موضوع التنظير في ميداف العبلقات الدولية في ظؿ التحوالت
الكبرى التي شيدىا النظاـ الدولي بعد الحرب الباردة ،واعتُمدت تمؾ الدراسات كمراجع ميمة،
ومصادر لممعمومات في ثنايا الدراسة كونيا ركزت في أغمبيا عمى دور النظرية في العبلقات

أيضا محاوالت نظريات العبلقات الدولية في
الدولية ،وتأثير تنبؤات الواقعية الجديدة ،وبينت ً
التغير والتكيؼ والمواكبة لممستجدات الدولية ،بحيث باتت ت ِّ
ركز بعض تمؾ النظريات عمى دور
األفكار والمعتقدات في العمؿ السياسي الدولي ،وتأثير جممة العوامؿ االجتماعية في بنية

العبلقات الدولية.
غير أف تمؾ الدراسات ،وعمى أىميتيا العممية لـ تتطرؽ بشكؿ كامؿ لمتحوالت الفكرية

في النظاـ الدولي بعد الحرب الباردة ،ودور النظرية البنائية في تفسير العبلقات الدولية ،ويكمف
الجديد الذي سعت إلضافتو الدراسة الحالية ىو تقديـ جممة التحوالت الفكرية والنظرية في

العبلقات الدولية منذ نياية الحرب الباردة وحتى عاـ( 5112ـ) ،وتناوليا بالتفسير والتحميؿ،

بيدؼ الوقوؼ عمى أبرز العوامؿ التي أدت إلى تطور النظرية البنائية في ميداف العبلقات
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الدولية ،والوقوؼ عمى أىـ االفتراضات التي تنطمؽ منيا البنائية في بنائيا النظري والمعرفي،
ومدى اسياميا في تفسير العبلقات الدولية ،ومف ثـ التعرؼ إلى رؤية البنائية لممستقبؿ في

العبلقات الدولية.
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لفصل لثاىي
لعالقا ليُول و ليظ يا لسضع

الفول الثان
 .1.2مقدمة:

-2العالقات الدولية والنظريات الوضعية

بدأت العبلقات بيف بني البشر منذ أف خمؽ اهلل اإلنساف؛ يقوؿ اهلل سبحانوَ [ :يا َأ ه َُّيا
َّاس إِنَّا خَ َل ْقنَاك ُْم ِم ْن َذك ٍَر َو ُأ ْن َثى َو َج َع ْلنَاك ُْم ُش ُعو ًبا َو َق َبائِ َل لِتَ َع َار ُفوا إِ َّن َأك َْر َمك ُْم ِعنْدَ اهللَِّ َأ ْت َقاك ُْم إِ َّن اهللََّ
الن ُ
ِ
كائف اجتماعي بطبعو ،ويصعب عميو
َعل ٌ
يم َخبِ ٌي] (سورة الحجرات ،اآلية  ،)15وألف اإلنساف ٌ
وحيدا وبمعزؿ عف اآلخريف ،اضطُر وكما يرى" أفبلطوف" في محاورتو الجميورية
أف يعيش
ً
تكمؿ مواىب بعضيـ
لمتعامؿ مع البشر الموجوديف حولو مف أجؿ إشباع الحاجات بيف أفرادِّ ،
مواىب البعض اآلخر (أبراش ،5116 ،ص  ،)68والمجتمعات البشرية كما األفراد ال يمكنيا
العيش بمعزؿ عف بعضيا البعض ،حيث كؿ مجتمع منيا ال يمكنو أف يوفر متطمبات حياة

األفراد فيو بنفسو ،لذلؾ كاف ال بد مف االتصاؿ والتعاوف بيف بني البشر ،ىذا التعاوف الذي
يؤدي إلى استمرار الحياة البشرية ،ومف ثـ تقدميا وتطورىا.

جاءت فكرة العبلقات الدولية بيف المجتمعات البشرية مف أجؿ تنظيـ العبلقات بيف تمؾ
المجتمعات ،ومنذ ظيور الدوؿ الكبرى اتسمت العبلقات الدولية بخصائص ثابتة في مجمميا،

واف خضع مظيرىا الخارجي لعدة تغيرات بفعؿ عوامؿ سياسية واقتصادية واجتماعية وعممية،

إذ يمتاز الوضع الدولي عادةً بالديناميكية السريعة بفعؿ تقمب ،وتعدد المصالح الحيوية لمفواعؿ
الدولية داخؿ النظاـ الدولي.

 .2.2تطور عمم العالقات الدولية:
ميما بعد الحرب العالمية
مثمت دراسة العبلقات الدولية بصورة منيجية وعممية
ً
مطمبا ً
األولى بيدؼ توضيح وفيـ السياسة الدولية؛ حيث ظير ىذا العمـ بداية في الواليات المتحدة
بعد الحرب العالمية األولى ،وكاف يدرس في بداياتو ضمف حقوؿ معرفية أخرى مثؿ التاريخ

أكاديميا بعد الحرب العالمية
عمما
ً
الدبموماسي والقانوف الدولي والمنظمات الدولية ،وأصبح ً
يعا ،وُوضع كرسي" ودرو ويموسوف" في
ًا
األولى ،عندما انتقؿ إلى بريطانيا وشيد فييا
تطور سر ً
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جامعة ويمز(طشطوش ،5111 ،ص  ،)11وانتشر تدريس ىذا العمـ في مختمؼ دوؿ العالـ
بعد الحرب العالمية الثانية ،وساعدت عوامؿ كثيرة في استقبلليتو(يونس ،1991 ،ص .)3

نسبيا ،إال أف األمـ والحضارات
عمما حديث النشأة ً
بالرغـ مف كوف العبلقات الدولية ً
القديمة قد مارست العبلقات الدولية بمختمؼ أشكاليا مع نظيراتيا مف األمـ ،حيث نشأت
العبلقات الدولية منذ قياـ المجتمعات البشرية ،وتطورت عبلقات الحرب والسمـ والعبلقات

التجارية ،ورأى عدد مف الباحثيف أف العبلقات السياسية لـ تنشأ إال بعد مؤتمر ويستفاليا
عاـ(1648ـ) عندما قامت الدوؿ القومية في أوروبا ،إال أف ىذا الطرح تنفيو معاىدة

ىوزبميت(:معركة قادش الثانية) التي تـ التوقيع عمييا عاـ  1538ؽ.ـ .بيف ممؾ مصر"
رمسيس الثاني" "وخاتوشيمِّي" ممؾ الحيثييف في آسيا الصغرى بمدينة قادش في سوريا جنوب
مدينة حمص عمى نير العاصي (العقابي ،5111 ،ص  .)53وعمى أية حاؿ؛ فقد تطورت

العبلقات الدولية مع تطور نظـ الحياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية في المجتمعات ،ومف

خبلؿ تتبع الحضارات القديمة يمكف االستدالؿ عمى أف العبلقات كانت قائمة ،وسائدة بيف
األمـ والشعوب والحضارات القديمة.

 .1.2.2العالقات الدولية ي العوور القديمة:
عرفت اليوناف القديمة عبلقات فيما بيف مدنيا ،حيث كانت مقسمة إلى دوؿ-المدف في

القرف السادس ؽ.ـ .كأثينا واسبرطة وغيرىما ،وعرفت ىذه الدويبلت االستقبلؿ التاـ ،والقوة
االقتصادية المبنية عمى التجارة الخارجية مع المدف األخرى والعالـ القديـ ،وتميزت العبلقات

بيف ىذه الدوؿ-المدف بالمنافسة والتوازف بفعؿ تساوي القوى ،وروابط المصمحة ،وكانت تُحؿ
الخبلفات بينيا بالوسائؿ الدبموماسية ،وفي إطار المؤسسات المشتركة والمعاىدات واألعراؼ
التي استقرت عمييا ،كما كاف يتـ المجوء لمحرب بينيا لحسـ خبلفاتيا ،وتحقيؽ أىدافيا ،مثؿ

حرب أثينا واسبرطة (بوقنطار ،1988 ،ص  .)19وأوجد نظاـ دولة-المدينة مئات المدف


ٍ
وبخاصة في الواليات المتحدة وتعبئة
منيا الوسائؿ المشجعة التي تـ تسخيرىا لخدمة الباحثيف والميتميف؛

الكفاءات الدراسية والعممية ،ورصد األمواؿ مف أجؿ البحث العممي؛ مما أدى إلى ظيور العديد مف المراكز
البحثية المتخصصة والمعاىد في الواليات المتحدة .أضؼ إلى ذلؾ الزيادة اليائمة في حجـ التعامبلت
االقتصادية بيف الدوؿ عمى كافة المستويات بدرجة عالية مف التعقيد والتشابؾ والتداخؿ بيف المصالح القومية
لمدوؿ ،وزيادة االعتماد المتبادؿ فيما بينيا؛ حيث لـ تعد ىناؾ دولة تستطيع عزؿ نفسيا عف التفاعبلت الدولية

المتسارعة؛ مما أوجد حاجة ممحة لدراسة عمـ العبلقات الدولية بيدؼ فيـ الظواىر واألحداث ،والحفاظ عمى
المصالح الدولية.
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المجاورة ذات المصالح المشتركة التي تبادلت المندوبيف لتأميف مصالحيا ،واقتضت الضرورة
إيجاد قواعد عامة لتنظيـ العبلقات الدبموماسية بينيا ،وعرفت تمؾ الدويبلت إرساؿ السفراء،

وطُِّبقت أعراؼ الحصانة الدبموماسية وقواعد حماية األجانب (محمد ،1995 ،ص .)56

وأقامت مصر الفرعونية عبلقات بالدوؿ المجاورة ليا مثؿ ببلد النوبة وسوريا وكريت
وليبيا ،وكانت تقوـ عمى أساس مبدأ التوازف في القوة ،وعدـ السماح لغيرىا بالتفوؽ والسيطرة

(العقابي ،5111 ،ص  ،)58وكانت" معاىدة ىوزبميت" سالفة الذكر أوؿ معاىدة دولية عرفتيا
البشرية ،وىي معاىدة مكتوبة ىدفت إلنياء الحرب بيف مصر الفرعونية والحيثييف ،وقادتيما
لمتعاوف والدفاع ضد أي عدواف خارجي ،ومف أىـ مبادئيا (أزـ ،5114 ،ص :)18
 .1االىتماـ بالمبعوثيف والرسؿ واالعتراؼ بمراكزىـ.
 .5التحالؼ والدفاع المشترؾ بيف الدولتيف.

 .5تعيد فرعوف مصر بتسميـ المجرميف الحيثييف.

 .4عدـ قبوؿ ممؾ الحيثييف أي الجئيف مصرييف عمى أرضو.
 .2إقامة عبلقات ودية واشاعة السبلـ القائـ عمى ضماف حرمة أراضي الدولتيف.
عمى أية حاؿ ،يمكف القوؿ إف العبلقات الدولية في العصور القديمة واف اختمؼ واقعيا
عف العبلقات الدولية المعاصرة فإنيا شكمت المبنة األولى لعمـ العبلقات الدولية ،وتطور قانوف
الشعوب الذي بات مف أىـ مصادر القانوف الدولي.

 .2.2.2العالقات الدولية ي العوور الوسطى:
عرفت العصور الوسطى سيادة نظاـ اإلقطاع وانقساـ السمطة السياسية بيف أذرع تتبع

بعضيا مف خبلؿ روابط شخصية ،ولـ ِّ
يعبر الممؾ عف إرادة موحدة لمممكتو أماـ نظيراتيا ،ولـ
تكف حكومة مركزية تحفظ األمف والنظاـ ،وتفرض نفوذىا عمى كافة األقاليـ (العقابي،5111 ،

ص .)41وبظيور الديف المسيحي في العبلقات الدولية الذي ربط الوحدات السياسية المختمفة

في وحدة سياسية واحدة؛ تمكنت الكنيسة مف السيطرة عمى الممالؾ الغربية ،وأقامت شبو نظاـ

ئيسا لمعالـ ،وجمع بيف
دولي اتخذتو كأداة لمسيطرة عمى تمؾ الممالؾ ،وأعمف" البابا" نفسو ر ً
يديو السمطتيف الدينية والدنيوية ،واتبعت الكنيسة نظاـ السمـ اإلليي لحماية رجاؿ الديف ،كما
لجأت إلى اليدنة لتحريـ الحرب ،والدعوة لمكؼ عف القتاؿ واراقة الدماء في محاولة إلقامة


تبدأ مف سقوط اإلمبراطورية الرومانية عاـ 436ـ وحتى فتح محمد الفاتح لمقسطنطينية عاـ 1425ـ.
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سبلـ مسيحي بيف مكونات العالـ الغربي لتحقيؽ السمـ واألمف الدولييف (أحمد،5115 ،

ص.)9

بالغا األىمية في عيد اإلسبلـ ،وكاف ظيور اإلسبلـ
ًا
وشيدت العبلقات الدولية
تطور ً
يعا بواسطة الدعوة واعتناؽ الشعوب لو ،أو تبعيتيا لمدولة اإلسبلمية
عالمي النزعة ،وانتشر سر ً

مرور بآسيا الصغرى ،وشماؿ القارة اإلفريقية وصوًال ألواسط القارة
ًا
الممتدة مف الصيف
األوروبية وحتى إسبانيا والبرتغاؿ غرًبا ،وكانت العبلقات الدولية قائمة منذ عيد النبي محمد

ظا في
ًا
 والخمفاء الراشديف (أحمد ،5115 ،ص  ،)11وتطورت العبلقات الدولية
تطور ممحو ً
العصر العباسي ،إذ كانت تخضع لقواعد دقيقة ومنظمة ،واستُخدمت الدبموماسية في توثيؽ
العبلقات الثقافية والتجارية ،وكوسيمة لمتوازف الدولي ،واستدعى تحقيؽ ىذا التوازف قياـ سفارات
مستمرة بيف بغداد وبيزنطة ،وأخرى بيف قرطبة والقسطنطينية (محمد ،1995 ،ص .)44
توسعت عبلقات المسمميف مع الممالؾ والقبائؿ األخرى بعد تطور وسائؿ االتصاؿ ،ولـ

اح اقتضتيا ظروؼ تنفيذ
تعد تمؾ العبلقات قائمة عمى التبادؿ التجاري فقط؛ بؿ تعدتيا إلى نو ٍ
السياسة المبنية عمى السبلـ ال عمى القير ،وعقد المسمموف العديد مف المعاىدات ،مثؿ :عيود

وعرؼ عف المسمميف شدة حرصيـ عمى
الذمة ومعاىدات حسف الجوار والصداقة والتحالؼُ ،
رعاية وحفظ العيود ،وااللت ازـ باالتفاقات المبرمة وعدـ نكثيا (التابعي ،1988 ،ص .)41

 .3.2.2العالقات الدولية ي العور الحديث:
مع زواؿ نظاـ اإلقطاع وانتياء العصور الوسطى في أوروبا؛ حمت الدولة-األمة محؿ

الكيانات االقطاعية ،فقد ظيرت الدوؿ القومية مثؿ إنجمت ار وفرنسا واسبانيا وروسيا وغيرىا،
وتميزت باالستقبلؿ في مباشرة سمطاتيا عمى سكانيا واقميميا .ومع حموؿ النصؼ الثاني مف
القرف التاسع عشر اكتممت الكيانات األوروبية في صيغة الدولة القومية ،ولذلؾ يرتبط قياـ

غالبا بتاريخ أوروبا ،حتى واف وجدت في أماكف أخرى (برو،1998 ،
الدولة القومية الحديثة ً
ص .)85
ُسسا لقياـ نظاـ دولي أوروبي كانت الدوؿ القومية ىي الوحدة
ىيأت تمؾ التحوالت أ ً
األساسية فيو ،وكانت العبلقات تتـ عمى المستوى الرسمي بيف الحكومات ،وحكـ النظاـ الدولي
بمجموعة مبادئ ،أىميا عدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ األخرى ،ومبدأ الوالء القومي،

دبموماسيا
ولـ يكف بمقدور أي دولة ممارسة التأثير عمى غيرىا إال في نطاقات محدودة
ً

وعسكرًيا ،ولـ تتعد التوترات والصراعات الداخمية حدود الدوؿ أما الصراعات الخارجية كانت
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ترجع في معظميا لمصراع بيف العائبلت المالكة ،وجرت العادة أف يتـ تسوية تمؾ الصراعات

مف خبلؿ التفاوض بيف األطراؼ المعنية؛ حيث لـ تكف ىناؾ مؤسسات دولية يمكف الرجوع
إلييا ،وكانت تتـ التفرقة بشكؿ واضح بيف الحرب والسمـ في العبلقات الدولية؛ إذ لـ يكف

ىناؾ ما يمكف تسميتو بالحرب الباردة (مقمد ،1991 ،ص .)42

أخذت دعائـ السبلـ التي سيطرت عمى القارة األوروبية بالتداعي واالنييار بفعؿ عوامؿ
ٍ
خاصة تحت تأثير التصادـ الديني الذي احتدـ بيف الكاثوليؾ
سياسية واقتصادية واجتماعية ،وب

عاما (1648-1618ـ) ،ولـ
بزعامة إسبانيا والبروتستانت بزعامة فرنسا ،في حرب الثبلثيف ً
تُفمح الجيود المبذولة في وقؼ الحرب وتقريب وجيات النظر بيف المتحاربيف ،إلى أف تـ توقيع

معاىدة ويستفاليا ،والتي وضعت أسس النظاـ الدولي الحديث (العقابي ،5111 ،ص .)49

شكمت معاىدة ويستفاليا بداية جديدة في تاريخ العبلقات الدولية ،كونيا حممت مبادئ

أسسا قامت عمييا دعائـ ،وقواعد القانوف الدولي والمبادئ
جديدة لـ تُعرؼ سابقًا ،ووضعت ً
التي حكمت العبلقات الدولية حتى قياـ الحرب العالمية األولي ،وتتمخص أىـ التغيرات التي
أحدثتيا معاىدة ويستفاليا بما يمي (جاف ،5111 ،ص ( ،)54الدوري ،1995 ،ص :)16
 .1أوجدت دبموماسية المؤتمرات الدولية ،والتي تتخذ صورة مقاببلت بيف المموؾ واألمراء
لتبادؿ وجيات النظر ،حيث وفرت إمكانية جمع الدوؿ المستقمة لمدخوؿ في عبلقات دولية.

 .5أقرت مبدأ المساواة في الحقوؽ والواجبات بيف الدوؿ دوف النظر إلى نظميا الداخمية أو

الدينية – كاثوليكية أو بروتستانتية ،وثبتت ىذه المعاىدة عممانية العبلقات السياسية الدولية.

 .5أوجدت نظاـ إحبلؿ البعثات الدبموماسية الدائمة محؿ البعثات المؤقتة ،وىو ما أدى إلى
إقرار القواعد الدبموماسية لمحصانات واالمتيازات المتعمقة بالعامميف في السمؾ الدبموماسي.

 .4فتحت الباب لتدويف القواعد القانونية الدولية ،كما أقرت فكرة توازف القوى باعتبارىا وسيمة

لصيانة السمـ مف خبلؿ ردع أي دولة تسعى لمتوسع عمى حساب دولة أخرى.

تأسس النظاـ الدولي بموجب مبادئ ويستفاليا عمى اقتصار العبلقات الدولية بيف الدوؿ
القومية ذات السيادة ،بحيث ال تشمؿ أي نوع مف الييئات أو الجماعات التي ال تتوفر فييا

عاما ،كما أنيت الحرب التي
تـ توقيعيا عاـ(1648ـ) في مونستر بألمانيا ،وأدت إلى إنياء حرب الثبلثيف ً
بدأت مع الثورة ضد ىابسبورغ في بوىيميا في عاـ(1618ـ) ،والتي كانت بسبب الصراعات المختمفة بشأف

دستور اإلمبراطورية الرومانية المقدسة ونظاـ الدولة مف أوروبا .وانتيت المعاىدة بتوقيع اتفاقيتيف بيف

اإلمبراطورية والقوى العظمى الجديدة والسويد وفرنسا ،واستقرت الصراعات داخؿ اإلمبراطورية مع الضمانات
الخاصة

بيـ.
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مقومات الدولة ،وخصائصيا ًأيا كاف دورىا في النظاـ الدولي ،وباتت الدوؿ فقط ىي األطراؼ
الوحيدة التي تنشأ فيما بينيا عبلقات بينية في النظاـ الدولي (عبد البديع ،1998 ،ص .)52
َعرفت العبلقات الدولية مطمع القرف العشريف ديناميكية وحركية بفعؿ تحالفات الدوؿ
األوروبية ،التي أدت لئلخبلؿ بمبدأ توازف القوى ،وتأجج الصراع الدولي وقامت الحرب
العالمية األولى عاـ (1914ـ) وكانت حرًبا أوروبية خالصة إلى أف دخمت الواليات المتحدة
عمى مسرح األحداث الدولية وحولتيا إلى حرب عالمية.
أدت معاىدة فرساي عاـ (1919ـ) إلنياء الحرب العالمية األولى ،وبفضؿ مبادئ
بعصبة
الرئيس األمريكي" ودرو ويمسوف" أُنشئت أوؿ منظمة دولية ذات طابع عالمي ُعرفت ُ
األمـ ،والتي شكمت نقطة تحوؿ في تاريخ العبلقات الدولية وقواعد القانوف الدولي؛ حيث أدت
إلى تنازؿ الدوؿ عف بعض حقوؽ السيادة التقميدية ،ووضع قيود عمى حؽ المجوء لمحرب

لتسوية المنازعات الدولية ،لكف العصبة فشمت في تحقيؽ أىدافيا بفعؿ تعارض مبادئيا،

وأىداؼ الدوؿ الكبرى االستعمارية التي تستند لمبدأ القوة في العبلقات الدولية (جاف،5111 ،
ص .)45
تطور ممحوظًا عمى صعيد العبلقات الدولية ،ومف الظواىر
ًا
غير أف تمؾ الفترة شيدت
المميزة لمعبلقات الدولية في القرف العشريف ،ىي قياـ التنظيمات والمؤسسات الدولية عمى
نطاؽ لـ يشيده المجتمع الدولي في أي مرحمة سابقة مف مراحؿ تطوره (مقمد ،1991 ،ص

 ،)69حيث ظيرت عدة منظمات دولية واقميمية كالمحكمة الدائمة لمعدؿ الدولي.PCIJ 

اندلعت الحرب العالمية الثانية عقب فشؿ عصبة األمـ ،وسعى المجتمع الدولي بعد

الحرب إلى توطيد مبادئ السمـ واألمف الدولييف ،واالنتقاؿ لمرحمة جديدة في العبلقات الدولية
عمى أساس مبدأ المساواة في السيادة بيف الشعوب ورفع مستواىا االجتماعي واالقتصادي،

وىو ما سعى لتحقيقو ميثاؽ ساف فرانسيسكو في  52إبريؿ(1942ـ) ،وتـ بموجبو تأسيس
 تُعد الصورة األولى لمقضاء الدولي الدائـ ،وارتبطت بقياـ عصبة األمـ ،عندما نصت المادة  14مف عيد
العصبة عمى تكميؼ مجمسيا مف خبلؿ لجنة استشارية لممشرعيف بإعداد مشروع محكمة دائمة لمعدؿ الدولي،
وعرض المشروع عمى المجمس ثـ عمى الجمعية العامة التي وافقت عميو ،وأصبح النظاـ األساسي لممحكمة
ُ
سارًيا في  16ديسمبر(1951ـ) بعد التصديؽ عميو مف أغمبية الدوؿ األعضاء ،وفي عاـ(1958ـ) توقؼ
نشاط المحكمة بسبب الحرب العالمية الثانية ،وفي  18إبريؿ(1946ـ) تقرر اعتبار المحكمة الدائمة لمعدؿ

الدولي منحمة ،وعقدت في اليوـ نفسو الجمسة األولى لممحكمة الجديدة ،وىي محكمة العدؿ الدولية التي تعتبر
امتدادا لممحكمة القديمة.
رغـ شخصيتيا المستقمة
ً
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منحا جدي ًدا
منظمة األمـ المتحدة التي قامت بدور عصبة األمـ ،وأخذت العبلقات الدولية ً
بقياـ األمـ المتحدة بنبذ القوة والعنؼ ،وعدـ التمويح بيما في العبلقات الدولية والحفاظ عمى
العبلقات الودية والسممية داخؿ المنظومة الدولية (ميثاؽ األمـ المتحدة ،1942 ،ـ  1و.)5
باتت العبلقات الدولية في منتصؼ القرف العشريف تدور حوؿ محوريف رئيسيف ،األوؿ
ىو العبلقات األمريكية-السوفييتية أو بيف المعسكريف الغربي والشرقي ،وتمحور حوؿ خبلفات

وقضايا أيديولوجية تمثمت في مشكبلت األمف القومي وسباؽ التسمح ،ووسائؿ الحد مف انتشار

األسمحة االستراتيجية ،والصراع عمى مناطؽ النفوذ ،والثاني العبلقات بيف الشماؿ والجنوب أو
اقتصاديا لتركيزىا عمى القضايا
طابعا
بيف الدوؿ الغنية والفقيرة أو دوؿ العالـ الثالث ،وأخذت
ً
ً
االقتصادية الدولية ،ومشكبلت التنمية في دوؿ العالـ الثالث (العقابي ،5111 ،ص .)65
ورغـ المبادئ السامية التي أُنشأت األمـ المتحدة مف أجميا ،إال أف أغمب ق ارراتيا لـ

تنفذ ،ولـ تعالج المشكبلت الدولية القائمة ،كما لـ تنصؼ المعتدى عمييـ ،وفشؿ مجمس األمف
في اتخاذ ق اررات منصفة بحؽ الشعوب ،وخير دليؿ عمى ذلؾ ق اررات األمـ المتحدة المتعمقة
بالقضية الفمسطينية ،حيث لـ تتمكف المنظمة الدولية مف لجـ سياسات إسرائيؿ ،واجبارىا عمى

االنصياع لمشرعية الدولية ،ومنح الفمسطينييف حقوقيـ ،واستخدمت الواليات المتحدة حؽ
االعتراض الفيتو في مجمس األمف عشرات المرات ضد مشروع أي قرار يديف إسرائيؿ.

 .4.2.2مفيوم العالقات الدولية:
يعتري تعريؼ العبلقات الدولية وماىيتيا صعوبة بالغة ،إذ ال يوجد اجماع عمى تعريؼ

محدد ليا ،عمى الرغـ مف الجيود المبذولة بيذا الشأف منذ معاىدة ويستفاليا التي وضعت

أساس تكويف العبلقات الدولية بيف الدوؿ القومية التي قامت في تمؾ الفترة .وتكمف صعوبة

الوصوؿ إلى تعريؼ جامع لمعبلقات الدولية في أف االستخداـ الحديث لممصطمح ال يشمؿ

العبلقات بيف الدوؿ فحسب؛ بؿ يتعداىا ليشمؿ العبلقات القائمة بيف الدوؿ والمنظمات الدولية
مثؿ الكنائس ومنظمات اإلغاثة اإلنسانية والشركات متعددة الجنسيات ،وعبلقات الدوؿ مع

المنظمات الحكومية الدولية كاألمـ المتحدة واالتحاد األوروبي (ويمكينسف ،5115 ،ص .)9

أيضا بتفسير وتحميؿ العبلقات بيف الجماعات
وارتبطت دراسة العبلقات الدولية
ً
السياسية المنظمة في إطار إقميـ معيف ،إذ تيتـ العبلقات الدولية بالعبلقات القائمة بيف

الشعوب واألفراد الذيف يؤلفونيا ،كتبادؿ المنتجات والخدمات وتداوؿ األفكار (رينوفػاف،
 ،1989ص .)3
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عرؼ" جوف بورتوف" العبلقات الدولية بأنيا عمـ ييتـ بالمبلحظة والتحميؿ والتنظير مف

أجؿ التفسير والتنبؤ ( ،)Burton, 1965, p 15وعرفيا" رينولدز" بأنيا عمـ ييتـ بدراسة

طبيعة العبلقات بيف األفراد والجماعات ضمف إطار خاص مف الفوضى ،وتيتـ بطبيعة
التفاعبلت بينيـ ،والعوامؿ المتغيرة المؤثرة في ىذا التفاعؿ (.)Reynolds, 1970, p 183

رأى" غريسوف كيرؾ" "ووالتر شارب" في عاـ(1941ـ) أف العبلقات الدولية تيتـ بتمؾ

تأثير في السياسة الخارجية (يونس ،1991 ،ص  ،)9وظيرت تعريفات
القوى األساسية األكثر ًا
جديدة لمعبلقات الدولية بيف عامي(1931-1921ـ) ،وكانت أبرز تمؾ التعريفات قد وردت في
أفكار" ىانس مورجانثو"" ،كينث تومبسوف"" ،ستانمي ىوفماف"" ،ماكيبلند"" ،ديفيد فايتؿ"،
وغيرىـ.

اعتبر" مورجانثو" "وتومبسوف" أف جوىر العبلقات الدولية يدور حوؿ السياسة الدولية

في مادتيا األساسية ،وىي الصراع مف أجؿ القوة بيف الدوؿ ذات السيادة (حتي ،1982 ،ص

 ،)8واعتقد" ىوفماف" أف ىدؼ العبلقات الدولية يكمف في السعي لمحصوؿ عمى معرفة عامة
حوؿ سموؾ األفراد والجماعات ،والمساعدة عمى فيـ األحداث والقضايا السياسية ،وتشمؿ
العبلقات الدولية عمى وسائؿ وطرؽ تحميؿ االفتراضات والوقائع السياسية عف طريؽ إجراء

االستنباط وتصنيؼ األىداؼ القيمية واختيار البدائؿ ،وبياف نتائجيا المحتممة واختيار الطريقة

األكثر مبلئمةً لموصوؿ إلى الغاية المنشودة (.)Hoffman, 1962, p 13

وركز" فيرالي" عمى أف العبلقات الدولية تعالج تمؾ العبلقات بيف الدوؿ بشكؿ حصري،
ويعرفيا بالعبلقات التي تربط بيف السمطات السياسية التي تحاوؿ التيرب مف سمطة سياسية

أعمى منيا ،وعرفيا" ماكيبلند" بأنيا دراسة التفاعبلت بيف أنواع معينة مف الكيانات االجتماعية
بما في ذلؾ دراسة الظروؼ المحيطة بالتفاعبلت (يونس ،1991 ،ص .)11
وعرؼ" ريموف أروف" العبلقات الدولية بأنيا عبلقات بيف األمـ أو الوحدات السياسية

المستقمة الموجودة في العالـ ،واف خصوصية ىذه العبلقات تنبع مف حقيقة أنيا تتناوؿ

عبلقات بيف وحدات سياسية تدعي كؿ منيا بأف الحؽ إلى جانبيا ،وبأنيا صاحبة الرأي

الوحيد في قرار المجوء إلى القتاؿ مف عدمو ،ونتيجةً لوجود العديد مف ىذه الوحدات المستقمة،
يصبح اليدؼ األساسي ىو ضماف أمنيا ،وبالتالي ضماف وجودىا (حتي ،1982 ،ص .)8

وعرؼ" كوينسي رايت" العبلقات الدولية بأنيا العبلقات القائمة بيف مجموعات سياسية

ذات سمطة مع التشديد عمى مكانة الدولة القومية (خمؼ ،1993 ،ص  ،)111بينما رأى في
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اء
موضع آخر بأنيا عبلقات كمية وشاممة تشمؿ مختمؼ الجماعات في العبلقات الدولية سو ً
أكانت في عبلقات رسمية أـ غير الرسمية (توفيؽ ،5111 ،ص .)15
وأشار" فايتؿ" إلى أف الغاية األساسية مف دراسة العبلقات الدولية ىي دراسة الحكومات

في سياستيا وعبلقاتيا الخارجية ،واعتقد أف ىناؾ ثبلثة مبررات تدفع لؤلخذ بيذه الفكرة:
األوؿ -أف الباحث سوؼ يركز عمى ظاىرة استم اررية فعؿ وتفاعؿ الحكومة عمى نطاؽ
التعامؿ الخارجي ،والثاني -أف دراسة ىذا الموضوع يتيح تقديـ أجوبة وحموؿ لبعض

المشكبلت القائمة ،ومنيا العبلقة بيف المتفاعميف وبيئتيـ ورجاؿ الدولة والدولة ،والثالث -أف
دور المؤسسات الدولية سوؼ يحدد ويوضح في الترتيب المبلئـ ليا (نعمة ،1939 ،ص .)6
ورأى" دانياؿ كوالرد" بأف دراسة العبلقات الدولية تضـ العبلقات السممية والحربية بيف
الدوؿ ،ودور المنظمات الدولية ،وتأثير القوى الوطنية ،ومجموع المبادالت والنشاطات التي

تعبر الحدود الوطنية (.)Colard, 1997, p 21

الرغـ مف عدـ وجود تعريؼ شامؿ وجامع لمعبلقات الدولية ،يتفؽ حولو الباحثوف
وعمى ُ
والدارسيف؛ فإف االطبلع عمى التعريفات السابقة أكد حقيقة أف العبلقات الدولية ظاىرة واسعة
مف المبادالت المتداخمة التي تجري عبر الحدود الوطنية ،وىي ال تشتمؿ عمى العبلقات

أيضا ،وكؿ ما يسيـ في
الرسمية بيف الدوؿ فحسب؛ وانما تشمؿ العبلقات غير الرسمية ً
تطوير الروابط واألواصر بيف الدوؿ عمى كافة األصعدة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية.
ومف جية ثانية ،ولكوف العبلقات الدولية تيتـ بالمبلحظة والتحميؿ والتنظير في دراسة،
وتفسير األحداث في العبلقات بيف الدوؿ ،فإف الساسة وصناع القرار ربما يصبحوف في موقؼ
يقدروف مف خبللو تحديد السياسات التي يمكف أف تحقؽ أىدافيـ الوطنية ،وبما يؤدي إلى حؿ

المشكبلت الدولية والمساىمة في تطوير العبلقات بيف الدوؿ ،وتحقيؽ نتائج أفضؿ لبلستقرار

والسبلـ ،حيث يظؿ تحقيؽ السبلـ اليدؼ األسمى لمعبلقات الدولية.

ختاما ،تساعد العبلقات الدولية في كشؼ أفضؿ السبؿ التي تسيـ في معرفة ماذا تريد
ً
الشعوب؟ ولماذا انتظمت في مجموعات خاصة؟ ولماذا سمكت ىذا الطريؽ في التصرؼ؟
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 .5.2.2العالقات الدولية والمفاىيم األخرى:
نظر لبلرتباط الوثيؽ بيف عمـ العبلقات
تتسـ دراسة العبلقات الدولية بالتعقيد الشديدً ،ا
الدولية والمفاىيـ األخرى (شدود ،1995 ،ص  ،)26وتسيـ ىذه العبلقة بشكؿ جزئي أو كمي

في دراستيا وفيميا ،إذ ييتـ عمـ العبلقات الدولية بدراسة الظواىر الدولية ،مما يؤدي لبللتقاء
والتداخؿ مع المفاىيـ األخرى ،كوف العبلقات الدولية غير المقتصرة عمى عوامؿ بعينيا داخؿ

المنظومة الدولية ،وليس بمقدور أي عامؿ بعينو ميما بمغت قوتو أف يشكؿ أداة فاعمة لتحديد

وحصر العبلقات الدولية فيو ،ولذلؾ تناولت الدراسة الصمة الوثيقة لمعبلقات الدولية بكؿ مف

السياسة الخارجية والسياسة الدولية والدبموماسية والقانوف الدولي.

 .1.5.2.2العالقات الدولية والسياسة الخارةية(:)Foreign Policy
عمما تفسيرًيا ييدؼ لمكشؼ عف حقيقة ظواىر السياسة الدولية،
تعتبر العبلقات الدولية ً
ويميز بعض الباحثيف بيف العبلقات الدولية والسياسة الخارجية لمدوؿ ،حيث تيتـ العبلقات

الدولية بدراسة الظواىر السياسية الدولية التي تنشأ نتيجة التفاعبلت بيف الوحدات السياسية في

المجتمع الدولي ،بينما ييتـ محممو السياسة الخارجية لمدوؿ بالسموؾ الخارجي ليذه الدوؿ أو
المواقؼ التي تواجييا في البيئة الدولية.
وعرؼ" مارسيؿ ميرؿ" السياسة الخارجية بأنيا ذلؾ الجزء مف النشاط الحكومي الموجو
لمخارج ،ويعالج مشكبلت تختمؼ عف مشكبلت السياسة الداخمية ،وىي محصمة لتأثير
أشكاال مادية داخمية ،مثؿ
مجموعة مف المتغيرات ،والمؤثرات الداخمية والخارجية التي تأخذ
ً

الطبيعة الجغرافية والقوى العسكرية والتركيبة السكانية واالقتصادية لمدولة (ميرؿ ،د.ت ،ص

 ،)5وترتبط السياسة الخارجية بالعبلقات الدولية لكوف الدولة ىي مجاؿ عمميما ،وبالمحصمة

فإف السياسة حينما توجو وتخرج وراء حدود الدولة فإنيا تمتقي بغيرىا مف السياسات الخارجية
لمدوؿ األخرى ،ويطمؽ عمى التفاعؿ الناجـ عف ذلؾ مصطمح السياسة الدولية.
وعرؼ" محمد السيد سميـ" السياسة الخارجية بأنيا برنامج العمؿ العمني الذي يختاره

الممثموف لموحدة الدولية مف بيف مجموعة البدائؿ المتاحة مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ محددة في
المحيط الدولي (سميـ ،1989 ،ص  ،)16وعميو تشمؿ السياسة الخارجية مجموعة األعماؿ

التي يضطمع بيا جياز بعينو في الدولة لتسيير عبلقاتيا بالدوؿ أو األطراؼ الدولية األخرى،
ويحصرىا البعض في العبلقات السياسية بيف الدوؿ ،ولذلؾ تقتصر السياسة الخارجية عمى

دراسة القرار السياسي لمدوؿ المرتبط بعبلقاتيا الخارجية ،وتعاونيا الدولي دوف أف يشمؿ ذلؾ
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العبلقات الدولية بأكمميا (يونس ،1991 ،ص  ،)13وبالتالي فإف السياسة الخارجية ىي

السموؾ السياسي الخارجي اليادؼ ،والمؤثر لصانع القرار (الرمضاني ،1991 ،ص .)56

ال يمكف بأي حاؿ مف األحواؿ اعتبار مصطمح السياسة الخارجية كمرادؼ لمعبلقات

الدولية؛ لكوف السياسة الخارجية تقتصر عمى سياسة دولة أو وحدة دولية بعينيا تكوف موجية
لمخارج ،وتمتقي في المحيط الدولي مع السياسات الخارجية لمدوؿ األخرى ،بينما يظؿ مصطمح
العبلقات الدولية أعـ وأشمؿ بكثير مف السياسة الخارجية.

 .2.5.2.2العالقات الدولية والسياسة الدولية:
إذا ما جرى توجيو سياسة الدولة نحو الخارج فإنيا تمتقي بالسياسات الخارجية لمدوؿ

ودائما تسعى لمبحث عف تحقيؽ أىدافيا ،وينجـ عف ذلؾ التفاعؿ ما
األخرى وتتفاعؿ معيا،
ً
أي التفاعؿ السياسي الدولي الذي ينطوي في آف واحد
يطمؽ عميو مصطمح السياسة الدوليةْ ،
عمى نمط الصراع والتعاوف (الرمضاني ،1991 ،ص .)21

محددا مف العبلقات الدولية ،أي أف مجاؿ بحثو كعمـ
جانبا
ْ
ً
يدرس عمـ السياسة الدولية ً
أضيؽ مف مجاؿ العبلقات الدولية ،وتسيـ السياسة الدولية بدراسة السياسة الخارجية لمدوؿ،

والمصالح المختمفة التي ِّ
تحدد ىذه السياسة في اإلطار العاـ لمعبلقات الدولية ،والظروؼ
العامة القائمة في المجتمع الدولي (شدود ،1995 ،ص .)23

يمكف القوؿ بعبارة أخرى إف السياسة الدولية تيتـ بعممية التفاعؿ بيف دولتيف أو أكثر،
وىي أفعاؿ وردود أفعاؿ وتفاعبلت بيف وحدات دولية تعرؼ بالدوؿ ،وعممية التفاعؿ بيف

دولتيف تُشكؿ السياسة الدولية التي تدور حوؿ المصالح المتشابكة لمدوؿ المستقمة ،وتحؿ ىذه
المصالح المتشابكة عف طريؽ معاىدات واتفاقيات اختيارية.
عرؼ" جوزيؼ فرانكؿ" السياسة الدولية بأنيا تمؾ التي تتضمف السياسات الخارجية

لمدوؿ في تفاعبلتيـ المتبادلة ،باإلضافة إلى تفاعبلتيـ مع النظاـ الدولي ككؿ والمنظمات
الدولية والجماعات االجتماعية مف غير الدوؿ ،إلى جانب فعؿ المنظومة الدولية والسياسات

المحمية لكؿ الدوؿ ( ،)Frankel, 1973, p 12وبذلؾ اعتقد" فرانكؿ" مف خبلؿ التعريؼ أف
التفاعؿ السياسي يشمؿ جميع وحدات المجتمع الدولي وليس الدوؿ فقط ،وبالتالي فإف محصمة

التفاعؿ السياسي الدولي بيف جميع تمؾ المكونات ينتج عنو تبمور السياسة الدولية.
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اتساعا مف السياسة الخارجية،
دوليا األكثر
ً
اقعا ً
أستُنتج أف السياسة الدولية تشمؿ و ً
حيث تشير إلى النظاـ الدولي بشكؿ عاـ مف حيث مجموع العبلقات السياسية بيف الدوؿ،
وليس مف حيث السياسة الخارجية لدولة معينة ،وبالتالي ركزت السياسة الدولية عمى دراسة

العبلقات السياسية الدولية ،وعمى الصفات السياسية لممجتمع الدولي ،إال أف التفاعبلت التي
تدور عمى المسرح الدولي ليست سياسية فقط في مجمميا ،وانما ىي تفاعبلت تشمؿ الجوانب

تكوف في مجمميا العبلقات الدولية
االقتصادية واالجتماعية والعسكرية والثقافية ...إلخ والتي ِّ

اتساعا وشموًال (خمؼ ،1993 ،ص .)111
التي ىي أكثر
ً

 .3.5.2.2العالقات الدولية والقانون الدول :
صاحب تطور العبلقات والروابط بيف األفراد والجماعات والدوؿ عمى مر التاريخ تغي ًار
وتطور في األفكار والمعتقدات والقواعد التي تحكـ تمؾ الروابط ،ومثمما تطور القانوف الداخمي
ًا
لتمبية حاجات األفراد في إطار المجتمع ،فإف القانوف الدولي ظير كأداة لتنظيـ العبلقات بيف

الدوؿ ،وتطور لتحديد اختصاصاتيا داخؿ النظاـ الدولي ،وتُشكؿ العبلقات الدولية العبلقات
المنظمة التي تقوـ عمييا قواعد القانوف الدولي ومبادئو (شدود ،1995 ،ص .)29
يمكف التمييز بيف العبلقات الدولية والقانوف الدولي مف حيث إف األخير ىو عمـ قوانيف
وليس عمـ وقائع ،وميمتو تحديد القواعد المطبقة عمى البلعبيف الدولييف وتفسيرىا ،والتحقؽ

مف احتراميا ،ويعتمد عمى التحميؿ الشكمي والقواعد القانونية المتحكمة في عبلقات الدوؿ ،إذ
ُيحمِّؿ سموؾ الدوؿ انطبلقًا مف القواعد القانونية ،أما العبلقات الدولية فيي عمـ وقائع ينطمؽ
مف األحداث بغرض التفسير ،ويعتمد التحميؿ الموضوعي لربط الواقع ،ويوجد القانوف الدولي
في بداية ونياية العبلقات الدولية؛ حيث يأتي في البداية ،لكوف قواعده تحدد الشروط القانونية
التي يجب أف تتـ وفقيا العبلقات الدولية ،ألنو يضع المبادئ التي تحدد ألطراؼ العبلقات

قانونيا ،حيث يتمثؿ في اتفاؽ أو
إطار
الدولية خطوط سيرىا ،ويأتي في نيايتيا ،ألنو يشكؿ ًا
ً
قرار دولي يتـ بواسطتو إيجاد حموؿ لممشكبلت الدولية (يونس ،1991 ،ص .)12
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ويتحدد دور القانون الدول ي العالقات الدولية باآلت (توييق ،2111 ،ص :)27
 .1تحديد قواعد السموك :يسيـ القانوف الدولي في توجيو العبلقات بيف األفراد والجماعات
والمنظمات والدوؿ ،وفي غياب قواعد قانونية متفؽ عمييا لف تكوف ىناؾ عبلقات منظمة بيف
وحدات المجتمع الدولي.

سمميا :فيو يييئ لؤلطراؼ أسس التسوية السممية لمنزاعات
 .2تسييل حل النزاعات الدولية
ً
الدولية واحالة خبلفاتيـ ومنازعاتيـ لطرؼ ثالث ،أو لموساطة أو التوفيؽ أو التحكيـ أو التسوية
القضائية ،أو تقديـ دولة أخرى مساعييا الحميدة لؤلطراؼ المتنازعة لدفعيـ إلجراء االتصاالت
مف أجؿ التسوية السممية.

 .4.5.2.2العالقات الدولية والدبموماسية:
عرؼ" أرنست ساتو" الدبموماسية بأنيا استعماؿ الذكاء والكياسة في إدارة العبلقات

الرسمية بيف حكومات الدوؿ المستقمة ،وعرفيا" فاضؿ زكي" بعمـ وفف وتنظيـ وادارة العبلقات

الدولية التي يمارسيا المبعوثوف والممثموف الدبموماسيوف مف خبلؿ المفاوضات (زكي،1995 ،

ص  ،)56وعرفيا" مارسيؿ ميرؿ" بأنيا القياـ بالتنفيذ والتطبيؽ الواعي لمبرامج المحددة
لمحكومة مف خبلؿ عمؿ ميني ويومي عف طريؽ المفاوضات (ميرؿ ،1986 ،ص .)558

وتُعتبر الدبموماسية أداة رئيسة مف أدوات تحقيؽ أىداؼ السياسة الخارجية لمتأثير عمى
الدوؿ والجماعات الخارجية بيدؼ استمالتيا ،وكسب تأييدىا بوسائؿ شتى ،منيا ما ىو إقناعي

وأخبلقي ،ومنيا ما ىو ترىيبي وغير األخبلقي ،وجمع المعمومات عنيا ،وتقييـ مواقفيا إزاء
قضايا راىنة أو ردود أفعاؿ محتممة إزاء سياسات أو مواقؼ مستقبمية ،وتيتـ بتوصيؿ

المعمومات لمحكومات والتفاوض معيا ،وتعزيز العبلقات بيف الدوؿ ،وتطويرىا في المجاالت
المختمفة ،والدفاع عف مصالح الرعايا في الخارج وتمثيؿ الحكومات (عيسى.)5114 ،
وبعبارة أشمؿ تعد الدبموماسية العممية الكاممة التي تُقيـ عبرىا الدوؿ عبلقاتيا الخارجية،
وتعتبر وسيمة الحمفاء لمتعاوف ،ووسيمة الخصوـ لتسوية النزاعات دوف المجوء الستخداـ القوة،
اعتمادا عمى الدبموماسية،
إذ تتواصؿ الدوؿ وتساوـ ،وتؤثر إحداىا في األخرى وتحؿ خبلفاتيا
ً
والدبموماسية الفعالة ىي الدبموماسية التي تدعميا وسائؿ السياسة الخارجية األخرى ،وبالذات
القوات العسكرية واألدوات االقتصادية ،ودوف دعـ تمؾ الوسائؿ ،ستكوف فعالية الدبموماسية
محدودة إف لـ تكف معدومة (غريفيثس ،5118 ،ص .)515
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يشترؾ التاريخ الدبموماسي مع عمـ العبلقات الدولية في أف مجاليما واحد ،وىو ميداف

العبلقات بيف الدوؿ ،لكف بفارؽ أف ميمة األوؿ ىي جمع وسرد الوثائؽ الدبموماسية ،وتسجيؿ
األحداث المحسوسة ،بينما تسعى العبلقات الدولية لمفيـ الشامؿ لؤلحداث والوقائع الدولية دوف

االىتماـ بكؿ حدث في حد ذاتو ،كما يركز التاريخ الدبموماسي عمى عرض تطور األحداث
والمفاوضات ،في حيف تتناوؿ العبلقات الدولية أسباب تمؾ األحداث ،وتدرس العوامؿ المؤثرة

في صنعيا ،ويحصر التاريخ الدبموماسي ميمتو في الزماف حيث يسجؿ األحداث ،بينما تيتـ

العبلقات الدولية بالتكيُف بالمستقبؿ مف خبلؿ معرفتيا الماضي والحاضر ،ويساعد التاريخ
أساسا ضرورًيا ليا لما يقدمو مف معمومات ،إذ يسرد
الدبموماسي العبلقات الدولية ويشكؿ
ً

أحداث الواقع ،وتفسر العبلقات الدولية تمؾ األحداث (بدوي ،5111 ،ص .)35

وخبلصة القوؿ إنو وأماـ شمولية مصطمح العبلقات الدولية ،باتت الدبموماسية ِّ
تشكؿ

جزًءا مف ذلؾ المصطمح الواسع ،وىي في ذات الوقت األداة الرئيسة لتنفيذ السياسة الخارجية
لمدوؿ ،والتي بدورىا ىي جزء مف العبلقات الدولية.

 .3.2النظرية ي العالقات الدولية:
شيدت دراسة العبلقات الدولية بداية متواضعة فرضتيا ضرورات واقع السياسة الدولية،
وبتطور التفاعبلت الدولية ،وتقدـ العموـ االجتماعية ،وتوجييا نحو التخصص واالستقبلؿ عف

حقبل
الحقوؿ المعرفية األخرى ،تزايد االىتماـ بالعبلقات الدولية عمى نحو أوسع ،وباتت تشكؿ ً

مستقبل مف حقوؿ المعرفة لو موضوعاتو الخاصة ونظرياتو ،ومناىجو التي تميزه عف غيره مف
ً
العموـ األخرى ،وعمؿ الكثير مف الباحثيف عمى تحقيؽ ذلؾ اليدؼ؛ حيث عمؿ الواقعيوف
والميبراليوف عمى التأسيس العممي واألكاديمي لحقؿ العبلقات الدولية ،وقامت النظريات التأممية

ما بعد الوضعية بيدمو واعادة بنائو مف جديد ،لكنيا لـ تستطع أف تسد باب البحث في ىذا

المجاؿ.

َعرفت العبلقات الدولية خبلؿ القرف العشريف تحوالت جذرية مف حيث نطاؽ تفاعبلتيا
وتنوع قضاياىا ومشكبلتيا ،وباتت دراستيا عمى درجة مف التعقيد والتشابؾ؛ حيث تعددت
مناىج واتجاىات وطرؽ تفسيرىا وفيميا ،ودخمت النظريات التقميدية في العبلقات الدولية التي

كانت سائدة بعد الحرب العالمية األولى مثؿ الواقعية والمثالية في جداؿ ومناقشة حوؿ أحقيتيا
وس ِّمي ذلؾ الجداؿ بالحوار األوؿ في مجاؿ
وأفضميتيا في تفسير الواقع الدولي وفيـ ظواىرهُ ،
نظريات العبلقات الدولية أو االتجاه السموكي والعممي (عديمة ،5112 ،ص .)5
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تزايد االىتماـ بقضايا االقتصاد السياسي الدولي بداية السبعينات مف القرف العشريف،

وظيرت نظريات جديدة سعت لتطوير فرضياتيا انطبلقًا مف التقاليد الميبرالية ،وأطروحاتيا
بشأف التعاوف الدولي ،وحاولت أخرى االستناد إلى التقاليد الماركسية ،وأطروحاتيا بشأف

اإلمبريالية والرأسمالية وواقع البل مساواة في السياسة الدولية لتطور منيا فرضيات تفسر

ار بيف الواقعية والميبرالية والراديكالية(
العبلقات الدولية ،وىكذا شيد حقؿ العبلقات الدولية حو ًا
الماركسية) ،فيما ُعرؼ بالحوار الثاني في مجاؿ نظريات العبلقات الدولية في بداية السبعينات
مف القرف العشريف (فرج ،5113 ،ص .)6

أث رت الحوارات التي جرت في العموـ االجتماعية بيف الحداثة وما بعد الحداثة أو عمى

المستوى األبستمولوجي بيف الوضعية وما بعد الوضعية ،عمى النظرية في العبلقات الدولية،
مركز
ًا
فقد برز في نياية ثمانينات القرف العشريف الحوار الثالث في نظرية العبلقات الدولية
عمى دور الثقافة واألفكار والقيـ في عبلقات الدوؿ ،وظير مدخؿ البناء االجتماعي والنظرية
النقدية والمدخؿ النسوي لتكوف بمثابة اتجاىات نظرية جديدة ،وسعى البنائيوف إلى تجاوز أزمة

التنظير مف خبلؿ جمع الوضعييف وما بعد الوضعييف عمى طاولة نقاش واحدة ،ورسـ معالـ
جديدة لعممية التنظير برمتيا ،بحيث إذا ما نجحت البنائية في ذلؾ ،فإنيا سوؼ تكوف االتجاه

المسيطر عمى العبلقات الدولية (عديمة ،5112 ،ص .)4



ظير مصطمح الحداثة في المجتمعات الغربية منذ عصر النيضة ،ويغطي جوانب الحياة االجتماعية

واالقتصادية والسياسية ،وىو مفيوـ فمسفي مركب يسعى لمكشؼ عف ماىية الوجود ،والحصوؿ عمى إجابات
جس د الحداثة صورة نسؽ اجتماعي متكامؿ يقوـ عمى أسس عقبلنية في مختمؼ
تتجاوز إشكاليات العصر ،وتُ ِّ
المستويات لمتوصؿ لمعر ٍ
فة ممموسة .وتتداخؿ الحداثة والوضعية؛ فالحداثة تؤخذ بوصفيا أيديولوجية الوضعية،
فيما تُمثؿ الوضعية المنيج ليا .وبعد الحرب الباردة ظيرت حركة جديدة ىي ما بعد الحداثة حممت نفس
اع أكثر ،وتميزت ما
األسئمة األساسية لمحداثة نفسيا مع فارؽ أف ىذه األسئمة قد طرحت ىذه المرة بشكؿ و ٍ
بعد الحداثة بخصائص منيا نياية عصر ابتكار النظريات الشاممة في مجاؿ السياسة واالجتماع ،وفقداف

نظرية مطمقة في مجاؿ األخبلؽ والقيـ .لممزيد راةع محمد سبيبل وعبد السبلـ بنعبد العالي ،الحداثة ،دفاتر
فمسفية ،دار توبقاؿ لمنشر ،الدار البيضاء ،5118 (،ص  51و .)119



األبستمولوةيا أو عمـ المعرفة :ىي فرع مف فروع الفمسفة المعنية بطبيعة ونطاؽ المعرفة ،وتفسيرىا

بإيجاز ،وكيفية الحصوؿ عمييا ،ومعرفة الصمة بينيا وبيف الحقائؽ الموجودة مف حوليا .األبستمولوجيا ىي
عمـ متخصص في دراسة كيفية تكويف المفاىيـ وتحوليا ،وكيفية تبادليا بيف عمـ وعمـ ،وكيفية تشكؿ حقؿ
عممي ،وتدرس األحكاـ والقواعد التي يعاد بمقتضاىا تنظيـ المفاىيـ لمعمـ ،كما تتناوؿ البحث في أىداؼ
العموـ وحدودىا وعبلقاتيا ببعضيا البعض والقوانيف التي تحكـ تطورىا .لممزيد راةع محمد جموب الفرحاف،
الخطاب الفمسفي التربوي الغربي ،الشركة العالمية لمكتاب ،بيروت ،1999( ،ص .)143
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خصِّص ىذا الجزء مف الدراسة لتبياف مكانة ،ودور النظرية في العبلقات الدولية مف

حيث تعريفاتيا ومكوناتيا ومدلوالتيا ووظيفتيا ،وعبلقتيا بالواقع في ميداف العبلقات الدولية.

 .1.3.2ماىية النظرية ي العالقات الدولية:
تعترض عممية اإلمساؾ بالظواىر االجتماعية والحقائؽ التي تعبر عنيا صعوبة بالغة،
حيث يصعب تفكيكيا وتحميميا مف أجؿ فيميا ،والوصوؿ إلى تعميمات نظرية حوليا ،ومع

ذلؾ تجرى محاوالت لبلقتراب مف ىذه الظواىر لمبحث عف حقائقيا مف خبلؿ أطر مفاىيمية
اعتمادا عمى أدوات منيجية معينة (عارؼ ،1998 ،ص  ،)1وبشكؿ عاـ
أو أبنية نظرية
ً
يحتاج كؿ حقؿ معرفي لنظرية أو نظريات ،وذلؾ حسب طبيعتو والتساؤالت المرتبطة بو،

ومساحة الحركة المتاحة لمباحثيف لمتعامؿ مع الموضوع الذي بصدده الدراسة ،واثرائو
باإلجابات واألطروحات النظرية ،مع األخذ بعيف االعتبار تأثيرات البيئة المحيطة عمى

مجريات الدراسة ،ومدى تقبؿ الدراسة لمجيد النظري.

مفتاحيا مف أجؿ الوصوؿ لمحقيقة العممية؛
عنصر
ًا
يشكؿ تطور النظرية وعمؽ التنظير
ً
لكوف النظرية تمد الباحثيف بطر ٍ
ؽ لترتيب الحقائؽ وتحويميا إلى معمومات وبيانات ،ومف ثـ
تقوـ النظرية بانتقاء المعمومات الميمة والمفيدة مف بيف المعمومات المتاحة ،وتستفيد منيا في

عمميات الوصؼ والتصنيؼ والتحميؿ والتفسير والتنبؤ ،مع مبلحظة أف الباحثيف في العموـ

االجتماعية يجدوف صعوبة كبيرة في التنبؤ بكيفية حدوث حادثة أو ظاىرة معينة؛ وذلؾ بسبب
التعامؿ مع ظواىر إنسانية أساسيا اإلنساف ،والعبلقات اإلنسانية المتشابكة والمعقدة التي ال
تخضع لممبلحظة الدقيقة أو البحث التجريبي (.)Russett, 2009, p 39

عددا غير محدد مف التعريفات لماىية النظرية ،منيا ما ىو شامؿ ومنيا ما
جرى تقديـ ً
ىو جزئي ،ومنيا ما ىو دقيؽ ومحدود ،ومنيا ما ىو غامض وواسع ،ألف كممة نظرية تعني

أشياء مختمفة لشخص بعينو ،ويعود
أشياء مختمفة ألشخاص مختمفيف ،كما يمكف أف تعني
ً
ذلؾ إلى كوف البحث في العموـ االجتماعية بشكؿ عاـ يخضع الجتيادات ،ووجيات نظر
أصحابو ،كما يمكف أف يتأثر بميوليـ ورغباتيـ ومنطمقاتيـ المختمفة والمتباينة ،وعمى الرغـ مف

ذلؾ يجدر تقديـ أكثر مف تعريؼ لمنظرية.
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 تعريف َّ
النظرية (:)Theory
 .1المعنى ا ْلم َغوي َّ
لمنظرية:

تشير كممة النظرية في المغة اإلنجميزية ( )Theoryوالفرنسية ( )Theorieوالبلتينية

نظر ،فيو ناظر لمشيء :أوجده
( )Theoriaإلى ما ىو منسوب إلى النظر (:نظر ،ينظرً ،ا
مثبل" مشاىدة نظرية" ،بمعنى االعتماد عمى الوسيمة الفكرية /الذىنية،
وتأممو بعينو) ،فنقوؿ ً

لذلؾ يقاؿ عادةً أف تمؾ الد ارسة تمثؿ بحثًا" نظرًيا" أي عكس النشاط" العممي" العضمي-
الجسماني ،ومف ىنا فإف ىذه األعماؿ قد تُوصؼ بأنيا عموـ نظرية ،ألنيا قد تعتمد عمى
التجارب العممية ووسائميا .بيذا كمو نسمع في حديث الناس كبلـ مثؿ ":أرى مف الوجية

النظرية" "،أو الجية العممية" أو" مف الوجية النظرية والعممية"( األسطؿ،5114-5115 ،
ص.)59

 .2المعنى الوطالح لمنظرية:
ُعِّرفت النظرية بأنيا جيد عقمي تركيبي ييتـ باالرتباط الموضوعي بيف الحقائؽ
البدييية ،والمسممات الجزئية ونسجيا عمى منواؿ واحد ،ولكوف المحدودية ىي إحدى

خصائص اإلدراؾ البشري ،فإف النظرية تشترؾ مع القوانيف العممية في كونيا نسبية وتقريبية،

تأكدا مف القوانيف ،لذلؾ ُينظر إلييا عمى أنيا فرض مف الدرجة
إال أنيا في الوقت عينو أقؿ ً
عددا أكبر مف
الثانية ،ويزداد اليقيف بالنظريات كمما أيدتيا التجارب مف ناحية ،وكمما فسرت ً
الظواىر والقوانيف مف ناحية ثانية (عثماف ،1991 ،ص  ،)15والنظرية تركيب تصوري رمزي
يستوعب سمسمة مف المقدمات الضرورية التي تسيـ في الوصوؿ لتفسير ،واستشراؼ مستقبؿ

الظاىرة محؿ الدراسة.

قدـ" كينيث والتز" في كتابو نظرية السياسة الدولية تعريفاف لمنظرية :ركز األوؿ عمى
مجموعة مف القوانيف المتعمقة بسموؾ ظاىرة معينة ،والثاني شدد عمى أف النظريات ليست

القوانيف نفسيا ،وانما ىي مف تحاوؿ تفسير ىذه القوانيف ،ويشرح ذلؾ بالقوؿ إف النظريات
كيفيا عف القوانيف ،حيث يتـ التعرؼ مف خبلؿ القوانيف عمى عبلقات وارتباطات،
تختمؼ ً
ودور النظريات ىو توضيح :لماذا تسود تمؾ العبلقات واالرتباطات؟ (.)Waltz, 1979, p 2
وعرفيا" ديفيد إدوارد" بأنيا مجموعة افتراضات حوؿ ظاىرة معينة ،وفي حالة العبلقات
الدولية؛ ىي وضع افتراضات حوؿ الظاىرة السياسية الدولية مثؿ الحروب واألزمات واألحبلؼ

( ،)Edwards, 1969, p 40وعرفيا" فيميب بريبلرد" بأنيا مجموعة متجانسة ومنيجية مف
االفتراضات ،ىدفيا توضيح مجاؿ العبلقات االجتماعية عمى الصعيد الدولي ،لتساعد عمى
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فيـ الظاىرة السياسية الدولية ،وتتيح نظرية العبلقات الدولية وضع معطيات وبناء موضوع،
ووضع الصيغ واعداد ودراسة النماذج ووضع برىنة النظرية (.)Braillard, 1977, p 17

تتداخؿ األبعاد الموضوعية والمنيجية في دراسة العبلقات الدولية ،حيث ال يوجد اتفاؽ

حوؿ الموضوع أو المحتوى والمنيج ،ومرت دراسة العبلقات الدولية منذ بداية القرف العشريف
بعدة مراحؿ؛ حيث كاف ىناؾ رؤية سائدة عف طبيعة الحقيقة الدولية كما يدركيا ويصفيا

مرجعيا مشترًكا ،أو مدرسة
إطار
معظـ الساسة والمنظروف في كؿ مرحمة ،وتسمى ىذه الرؤية ًا
ً
منظور ،وىي تشير لوجود نوع مف االتفاؽ حوؿ سمات وأبعاد
ًا
عقائديا ،أو
نظاما
فكرية ،أو
ً
ً
الظاىرة الدولية ،والتساؤالت التي تثيرىا وكيفية دراستيا والبحث فييا (.)Kegley, 2010, p5

يمكن تحديد البناء النظري ي العالقات الدولية من خالل (توييق ،2111 ،ص :)72
محددا.
مجاال
 .1إدراؾ السياسة الدولية بوصفيا دائرة أو
ً
ً
 .5اكتشاؼ قانوف أو انتظاـ في إطارىا.

 .5تطوير طريقة منظمة لمبلحظة التكرار في جوانب السموؾ في بعض النماذج ،ويمكف مف
خبلؿ ذلؾ العثور عمى سموكيات ،ونتائج محددة تتشابو مع منيج السياسة المقترح.

ومف الميـ القوؿ إف النظرية ليست صورة مطابقة لمواقع المعاش ،وأشار" والتز" إلى

ذلؾ بقولو إنو عمى الرغـ مف أف النظرية تتعمؽ بالعالـ الذي نحتاج إلى تفسيرات بشأنو ،لكنيا
دائما متميزة عف ذلؾ العالـ ،وأضاؼ بأف النظرية تفسر جزًءا مف الواقع لذلؾ فإنيا تتميز
تبقى ً
عف الواقع الذي تفسره ،ألنو في الواقع كؿ شيء متعمؽ بكؿ شيء ،ولكف النظرية تقوـ بعزؿ
حقؿ معيف عف الحقوؿ األخرى لتناولو بشكؿ ذىني وعقمي ،وبالتالي تقوـ النظرية ببناء واقع

أحد يستطيع القوؿ بأنيا تمثؿ الواقع نفسو (.)Waltz, 1979, p 6
معيف ،ولكف ال َ
ويستدل عمى النظرية ي العالقات الدولية من خالل (توييق ،2111 ،ص :)72
 .1أنيا تتضمف وضع الفرضيات التي قد تكوف غير الصحيحة.
 .5يجب أف تعمـ النظرية في إطار ما تريد تفسيره ،فعمى سبيؿ المثاؿ؛ نظرية توازف القوى
تيدؼ إلى تفسير نتائج أفعاؿ الدوؿ تحت ظروؼ معينو ،وىذه النتائج ربما ال تدؿ عمى

دوافع البلعبيف أو تنطوي عمى أىداؼ سياساتيـ.

اعتبار لمخصوصيات ،وانما ىي نظريات عامة
ًا
نظاما تفسيرًيا ال تحسب
 .5النظرية بوصفيا
ً
يمكف تطبيقيا عمى الظواىر المشابية في العبلقات الدولية.
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جدا مما فتح الباب أماـ الفروع المعرفية
تمتمؾ العبلقات الدولية معرفة ذاتية محدودة ً
األخرى لتمارس التأثير عمييا ،واف كانت العبلقات الدولية كغيرىا مف العموـ االجتماعية تخفي
بعضا مف تمؾ االرتباطات خوفًا مف فقداف المكانة الفكرية والمعرفية ( Dougherty, 2002,
ً
 ،)p 22ورأى" فريد ىاليدي" أف التطور في ميداف العبلقات الدولية نتج عف ثبلثة تأثيرات،
وىي التغيرات والمناقشات حوؿ الموضوع نفسو ،وتأثير التطورات الحاصمة في العالـ ،وتأثير

األفكار الجديدة في مياديف العموـ االجتماعية األخرى ( ،)Halliday, 1994, p 7وأضاؼ

"ألكسندر وندت" نقطة ميمة أخرى ،وىي تأثير األفكار السياسية لمفبلسفة الكبار ،بحيث يحدد
ثبلثة أسماء باتت إسياماتيـ بمثابة ثبلثة تقاليد أساسية في مجاؿ نظريات العبلقات الدولية،

رمز لمنظريات
وىـ" توماس ىوبز"" ،جوف لوؾ"" ،وايمانويؿ كانت" ،بحيث أصبحت اليوبزية ًا
رمز لمتعاوف (.)Wendt, 1999, p 247
رمز لمتنافس ،والكانتية ًا
التي تعتمد القوة ،والموكية ًا

 .2.3.2نظريات العالقات الدولية:
مف خبلؿ متابعة التطور في حقائؽ وموضوعات العبلقات الدولية كظاىرة ،والتطور

في طرؽ إدراكيا وأساليب البحث والتحميؿ فييا ،وتطور المنظورات التي تعاقبت عمى دراستيا،

يمكف مبلحظة أف ىناؾ ارتباطًا بيف التطور في الجانبيف ،وذلؾ ألف المنظور السائد في كؿ

مرحمة يكوف انعكا ًسا لطبيعة وحقائؽ وسمات ىذه المرحمة ،وألف كؿ منظور جديد يبرز كرد
سائدا مف قبمو في مرحمة سابقة في ظؿ أوضاع
فعؿ لبلنتقادات التي توجو لممنظور الذي كاف ً
دولية مختمفة تطورت عمى نحو أبرز ىذه االنتقادات أو التحديات أو التساؤالت حوؿ مدى

إطبلقو ،ومدى استمرار صبلحيتو لوصؼ وتفسير األوضاع الدولية المتطورة ومف ثـ يتبمور

بديؿ جديد يتحقؽ حولو قدر مف االتفاؽ مف جديد ،ويرقى بو إلى مرتبة المنظور السائد نظ ًار
لمتبلؤـ بيف افتراضاتو وبيف الحقيقة الدولية مف ناحية ،وكذلؾ مبلءمة ما يقترحو مف أساليب

منيجية لدراسة أبعاد ىذه الحقيقة المتطورة.

منظور في العبلقات الدولية يبرز ليسود في ظؿ أوضاع دولية
وبعبارة أخرى فإف كؿ ْ
محددة حيف يتضح أنو األكثر مبلئمةً لتفسيرىا وقيادة البحث حوليا ،وليذا فإف عممية متابعة
التطور في المنظورات التي تعاقبت عمى دراسة العبلقات الدولية يساعد عمى فيـ الكثير مف

أبعاد التطور في مسار مجمؿ العبلقات الدولية ،ولذلؾ ناقشت الدراسة في ىذا الجزء أبرز

النظريات التي سيطرت عمى حقؿ العبلقات الدولية ،لكي يتسنى الوقوؼ عمى أبرز التحوالت
النظرية في ميداف العبلقات الدولية.
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 .1.2.3.2النظرية المثالية ي العالقات الدولية (:)Idealism
أخذت النظرية المثالية مكانتيا بعد الحرب العالمية األولى في محاولة تبسيط السياسة

الدولية ،وجعميا في متناوؿ مدارؾ الناس ،نتيجة ازدياد الشعور الشعبي بأف الحرب قد مست
حياة الجميع وأف مف مسبباتيا األساسية االتفاقيات الدولية السرية ،وسياسات بعض الدوؿ

والتحالفات التي كانت تعقد ،ويراد بالمثالية :مجموعة مف األفكار والنظريات التي تدور حوؿ
أىمية الحرية في النظاـ السياسي وفي العبلقات الدولية ،ونشأت في بداية القرف التاسع عشر

كبناء فكري ترجع جذوره لفبلسفة عصر التنوير ،وكمشروع سياسي إصبلحي يدعو إلصبلح
النظـ السياسية ،وىي تتبني فكرة السبلـ وتدعو لمتفاؤؿ ،وجميع مفكرييا يتبنوف االتجاه المثالي

في األخبلؽ ،ومف ْأبرز مفكرييا الرئيس األمريكي األسبؽ" ودرو ويمسوف" الذي رأى أف
تؤد إلى كسب أر ٍ
يبيف عدـ فائدة الحرب ألنيا لـ ِّ
الصراع ِّ
اض (عبد القادر ،5119 ،ص .)54
استمدت المثالية أساس رؤيتيا مف األدياف السماوية والفمسفات اإلنسانية التي تيتـ

بوضع الضوابط والمعايير األخبلقية العامة لمسموؾ اإلنساني (دورتي ،1982 ،ص ،)11
وينطمؽ المثاليوف مف مقدمات عقائدية ومف أولوية األخبلؽ في العبلقات بيف األفراد في إطار

المجتمع الوطني والدولي ،ورأى المثاليوف أف واجب الفرد الخضوع لمقوانيف والقواعد التي

طبيعيا
وضعت لخدمة المجتمع ،ويؤمنوف بمسممة انسجاـ المصالح ،ويعتبروا أف ىناؾ توافقًا
ً
بيف المصمحة العميا لمفرد والمصمحة العميا لمجماعة؛ فعندما يعمؿ الفرد لمصمحتو الذاتية يعمؿ

لمصمحة الجماعة ،وعندما يدعـ مصمحة الجماعة فيو يدعـ مصمحتو (منذر،5115 ،
ص.)51
قانونيا ركز عمى بناء عالـ أفضؿ خاؿ مف النزاعات،
أخبلقيا-
شكمت المثالية مقترًبا
ً
ً
وانطمقت مف مسممات فمسفية تفاؤلية حوؿ الطبيعة البشرية ،واعتمدت المثالية عمى جممة مف
مثاليا يتبلءـ مع تمؾ
دوليا ً
نظاما ً
المبادئ والقيـ والمثؿ ،وحاوؿ دعاتيا أف يقيموا وفؽ تصورىـ ً
المثؿ؛ ومف أبرز تمؾ المبادئ المثالية :اإلنسانية واألممية (العقابي ،5111 ،ص .)51
القيـ و ُ
اعتقدت المثالية أف الطبيعة اإلنسانية تقوـ عمى اإلحساف والمساواة بيف الناس ،والدوؿ

بوصفيـ العبيف في السياسة الدولية ،حيث رأت أف الدوؿ ىي امتداد لئلنساف وتسعى مف أجؿ

تحقيؽ اإلنساف المثالي ،وركزت عمى الناس أكثر مف الدوؿ ،وينصب اىتماميا الرئيس عمى
أف التشابو بيف البلعبيف الدولييف أف ار ًدا ،ودوًال ىو مف أجؿ تعزيز المثالية اإلنسانية
(توفيؽ ،5111،ص  ،)84وركزت ىذه الرؤية في المقاـ األوؿ عمى مخاطبة عقؿ اإلنساف
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وقمبو في ذات الوقت ،واستثارة الجوانب الخيرة في الطبيعة البشرية بيدؼ االرتقاء بالسموؾ

اإلنساني ،والعمؿ عمى أف يأتي ىذا السموؾ متوافقًا والقواعد األخبلقية التي تدعو لقيـ التعاوف
بدال مف الظمـ (نافعة،5115 ،
بدال مف الحرب ،وعمى العدالة ً
بدال مف الصراع ،وعمى السبلـ ً
ً

ص .)411

لـ ِّ
تركز المثالية في إطار دراسة العبلقات الدولية عمى مفيومي الدولة والنظاـ الدولي

بقدر ما اتجيت فرضياتيا ومقترحاتيا نحو مفاىيـ الفرد والرأي العاـ والبشرية ،واعتبرت المثالية

أف القضية السياسية واألخبلقية الرئيسة التي تواجييا ىي الفجوة القائمة في العبلقات الدولية
بيف الواقع المتمثؿ بالحرب العالمية األولى ،وبيف الطموح في بناء عالـ أفضؿ.
اىتمت المثالية بدراسة المنظمات الدولية ،وركزت عمى أىميتيا في المجتمع الدولي،
وساىـ عيد عصبة األمـ في بمورة مقاييس استعممتيا المثالية كمعايير لمدى توافؽ سياسات

الدوؿ مع السموكيات الدولية التي يفترض أف تنتيجيا ،وآمف المثاليوف بالتقدـ ،وكانوا يروف
آليات الديمقراطية البرلمانية والنقاش تحت حكـ القانوف يمكف إرساؤىا في الدبموماسية الدولية،

ولذلؾ كرسوا أىمية كبيرة لعصبة األمـ ولتقوية القانوف الدولي ،ولكف مع انييار عصبة األمـ
واندالع الحرب العالمية الثانية عاـ(1959ـ)؛ أخذت المثالية بالتراجع ،وأصبحت مجرد منتدى

يعكس المصالح القومية المتنافسة بيف القوى العظمى ،ومف وجية نظر فكرية؛ جرى تصنيؼ

المثالية عمى أنيا طوباوية (غريفيثس ،5118 ،ص .)561

 .2.2.3.2النظرية الواقعية ي العالقات الدولية(:)Realism
شيد عقد الثبلثينات مف القرف العشريف انعطافًا حادا في نظرية تفسير العبلقات الدولية
وتعبير عف
ًا
أُطمؽ عميو الواقعية السياسية ،وتعد ىذه النظرية نفسيا أكثر التصاقًا بالواقع الدولي
تعقيداتو ،ونشأت الواقعية كرد فعؿ عمى تيار المثالية ،وىدفت لدراسة ،وفيـ سموكيات الدوؿ
والعوامؿ المؤثرة في عبلقاتيا البينية ،ولـ تيدؼ الواقعية كما فعمت المثالية إلى تقديـ مقترحات
وأفكار حوؿ ما يجب أف تكوف عميو العبلقات الدولية ،بؿ جاءت الواقعية لتدرس ،وتحمِّؿ ما

وتحديدا سياسة القوة والحرب والنزاعات ،ورأت في السياسة
ىو قائـ في العبلقات الدولية،
ً
دائما ما
اما
ًا
اعا
ً
الدولية صر ً
حروبا عمنية متواصمة ،ولكنو ً
مستمر عمى السمطة ال تترتب عميو لز ً
يستمزـ التأىب لخوض الحرب (ويمكينسف ،5115 ،ص .)11

حاولت الواقعية الحصوؿ عمى إجابات ألسئمة ما انفؾ يطرحيا األكاديميوف والميتموف
بالشؤوف الدولية منذ ستينات القرف العشريف ،حيث ىدفت لتقديـ نظرية سياسية تحمِّؿ الظواىر
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الدولية ،ويرى" مورغانثو" وىو مف أبرز منظري الواقعية أف السياسة الدولية تتميز كفرع
أكاديمي عف دراسة التاريخ والقانوف الدولي واإلصبلح السياسي ،وتنطمؽ دعائـ التحميؿ

لمواقعية عند" مورغانثو" مف فكرتي المصمحة والقوة ،وتتحدد المصمحة وفؽ مفيوـ الواقعية في
إطار القوة التي تتحدد بدورىا في نطاؽ التأثير أو السيطرة (مقمد ،1991 ،ص .)19

تنظِّر الواقعية لممجتمع الدولي والعبلقات الدولية عمى أنيا صراع مستمر نحو زيادة قوة

الدولة ،واستغبلليا بالكيفية التي تممييا مصالحيا واستراتيجياتيا بغض النظر عف التأثيرات

التي تتركيا في مصالح الدوؿ األخرى ،وتفترض الواقعية أف الشؤوف الدولية عبارة عف صراع
مف أجؿ القوة بيف دوؿ تسعى لتعزيز مصالحيا بشكؿ منفرد ،وساعدت النظرية الواقعية عمى

تقديـ تفسيرات لمحروب ،والتحالفات ،واإلمبريالية ،وعقبات التعاوف وغيرىا مف الظواىر
جدا مع جوىر الصراع بيف
الدولية ،كما أف تركيزىا عمى النزعة التنافسية كاف
متناسبا ً
ً
المعسكريف الغربي والشرقي خبلؿ فترة الحرب الباردة.
ويمكف تحديد أىـ االفتراضات األساسية لمفكر الواقعي في العناصر التالية (الجويمي،
 ،5112ص ( ،)519العقابي ،5111 ،ص :)124
 .1ال يمكف لؤلخبلؽ أف ِّ
تحدد السياسة كما يرى المثاليوف؛ بؿ العكس ىو الصحيح؛ وبالتالي
ال يمكف تطبيؽ المبادئ األخبلقية عمى العمؿ السياسي.

 .5اعتبار النظاـ الدولي بمثابة غابة نتيجة غياب سمطة مركزية تحتكر القوة ،وتستطيع فرض
إرادتيا عمى الكؿ كما ىي الحاؿ في داخؿ الدولة.

 .5تعتبر الدوؿ أىـ الفواعؿ في السياسة الدولية ،وبذلؾ فإف التركيز عمى الدوؿ وليس عمى
المنظمات الدولية ،أو الشركات متعددة الجنسية كوحدات أساسية لمتحميؿ يساعد عمى فيـ

طبيعة التفاعبلت في المجتمع الولي.

 .4تحميؿ السياسة الدولية عمى أساس أف الدوؿ تتصرؼ مف منطمؽ عقبلني في تعامميا مع

بعضيا البعض ،وبذلؾ فإنو مف المفترض أف تقوـ الدوؿ بدراسة البدائؿ المتاحة ليا بشكؿ
عقبلني وسوؼ تتخذ الق اررات التي تخدـ مصالحيا العميا ،والتي تكوف بالعادة موجيو نحو

زيادة قدرة الدولة وقوتيا.

ميما في سياسة الدوؿ الخارجية ،وتبذؿ الدوؿ قصارى
 .2اعتبار العامؿ األمني
ً
عامبل ً
طمبا لمقوة مف
جيدىا ،لكي تحفظ وتعزز وتقوي أمنيا بشتى الوسائؿ ،حتى لو تطمب األمر ً
دوؿ أخرى لتساعد عمى صيانة ىذا األمف.
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ليست الواقعية نظرية واحدة بطيعة الحاؿ ،كما إف الفكر الواقعي نشأ وتبمور خبلؿ فترة

الحرب الباردة؛ حيث يرى منظرو الواقعية التقميدية مثؿ" مورغانثو وىكار" أف الدوؿ ىي كما
البشر تمتمؾ رغبة فطرية في السيطرة عمى اآلخريف ،وىو ما يقودىا لمتصادـ والحروب ،وأبرز

"مورغانثو" فضائؿ نظاـ توازف القوى التقميدي المتعدد األقطاب ،ورأى أف نظاـ الثنائية القطبية
الذي نشأت فيو الحرب الباردة يحمؿ العديد مف المخاطر (غريفيثس ،5118 ،ص .)425
كما تنظر الواقعية التقميدية -الكالسيكية( )Classical Realismالمستندة لفكرة
صراع القوى كقانوف يحكـ العبلقات الدولية لمقانوف الدولي بأنو بمثابة غطاء يغمؼ بو صراع

القوى ،ألف االحتكاـ لمقانوف الدولي يكوف عند توازاف القوى؛ إذ في حاؿ غياب توازف القوى

مستندا لقوانيف
قويا ،وىو آمف مف العقوبة،
يكوف القوي ًا
ً
قادر عمى انتياؾ القانوف الدولي كونو ً
الطبيعة القائمة عمى البقاء لؤلقوى ،وأف القانوف يشرع لمف ىو با ٍ
ؽ ،وتذكر ىذه النظرة التي
تنتمي ليا النظرية الواقعية بمقولة" ىوبز"" :اإلنساف ذئب أخيو اإلنساف" (الجويمي،5112 ،

ص .)511

وفي المقابؿ ،تغفؿ الواقعية الةديدة ،الواقعية البنيوية الةديدة() Neo- Realism
التي يتزعميا" كينيث وولتز" الطبيعة البشرية ،وتركز عمى تأثير النظاـ الدولي؛ إذ يتشكؿ
النظاـ الدولي عند" وولتز" مف مجموع القوى الكبرى ،كؿ منيا تسعى لمحفاظ عمى وجودىا،
وىذا النظاـ فوضوي ،بمعنى انتفاء سمطة مركزية تحمي كؿ دولة مف األخرى ،وفي ظمو ال

بدال
نوعا مف التوازف ً
تيتـ كؿ دولة سوى بمصالحيا ،غير أف الدوؿ الضعيفة تسعى إليجاد ً
مف الدخوؿ في صراع مع الخصوـ األقوياء ،ويعتقد" وولتز" خبلفًا" لمورغانثو" أف نظاـ الثنائية

ئيسا مف
القطبية األكثر استقرًا
ار مف النظاـ المتعدد األقطاب ،ويعتبر الفوضى مكوًنا ر ً
المكونات األساسية لمنظاـ الدولي ،وأف الحروب تندلع نتيجة ىذا النظاـ وليس نتيجة الشر في
الطبيعة اإلنسانية (غريفيثس ،5118 ،ص .)424

ورأت الدراسة بأف الواقعية التقميدية لـ تختمؼ عف الواقعية الجديدة حوؿ الطبيعة

الفوضوية لمنظاـ الدولي ،وأف البيئة الخارجية ىي مف تحدد السموؾ الخارجي لمدوؿ ،مف
منطمؽ ندرة األمف وفوضوية النظاـ الدولي ،حيث أف وحدة التحميؿ لدى االتجاىيف السابقيف
ىي الدوؿ التي ىي عنصر أساسي ووحيد في التحميؿ ،زد عمى ذلؾ أف الواقعية الجديدة تنفي

أي دور لمعوامؿ الداخمية في تحديد سموؾ الدولة وسياستيا الخارجية ،بمعنى فصؿ العوامؿ
ّ
الداخمية عف العوامؿ الخارجية واعتبارىا عوامؿ غير ميمة ،وىذا بدوره أوجد حالة مف الجدؿ

44

والنقاش مع النظرية البنائية مف حيث مدى أىمية العوامؿ الداخمية في تفسير سموؾ الدولة

الخارجي كما سنرى الحقًا ،وبالتفصيؿ في الفصؿ الرابع والخامس.

 .3.2.3.2النظرية المـيبرالـية ي العالقات الدولية(:)Liberalism
ضرب مف ضروب المثالية لممدينة الفاضمة ،السيما
صِّنفت الميبرالية في بداياتيا األولى بأنيا
ٌ
ُ
أطروحاتيا التي تحدثت عف الحريات والحقوؽ المدنية والسياسية واالقتصادية لئلنساف ،وتنطمؽ
الميبرالية التقميدية(  )Classical Liberalismمف اإليماف بحرية اإلنساف ،وانعتاقو مف

استنادا لطبيعتو الخيرة ،ووجوده السابؽ عمى وجود
قيود السمطة ،وقدرتو عمى تسيير شؤونو
ً
تماما ما تحدث عنو أحد أبرز منظري العقد
الدولة ،وىو ما ُعرؼ بالنزعة الفردية ،ويشبو ً
االجتماعي" جوف لوؾ" ،ومف ىذا المبدأ ينطمؽ الميبراليوف األوائؿ مثؿ" إيمانويؿ كانط"
ِّ
بادعائيـ بإمكانية ضبط سموؾ اإلنساف مف خبلؿ القوانيف والدساتير المدنية ،ومؤسسات الدولة

باعتبار أف طبيعتو الخيرة تدفعو نحو السبلـ الدائـ حفاظًا عمى ما حققو مف مكاسب وفوائد،
وأما العدواف والحرب فما ىي سوى نتيجة لمفكر البشري الذي يمكف تغييره (عقيؿ ،5112 ،ص

.)112
وآمف الميبراليوف بفكرة الفدرالية الدولية التي يسودىا السبلـ ،ونظروا لمنظاـ الدولي عمى

أنو مجموعة متعددة مف الدوؿ تعيش في ظؿ غياب سمطة مركزية ،لكنو غياب ال يؤدي إلى
صراع حتمي دائـ ،ولذلؾ اعتقد منظرو الميبرالية بأف التطور التدريجي لممجتمع البشري الذي

تحدث عنو رائد الميبرالية" ايمانويؿ كانط" سوؼ يقود لمجتمع دولي يؤمف بأف السبلـ ىو
أفضؿ مف الحرب (.)Viotti, 2012, p 123
ويعتبر الميبراليوف االقتصاد نقطة البداية في عبلقة الدولة مع المجتمع ،حيث دعا" آدـ
َ
ِّ
وكؼ يد الدولة عف
سميث" إلى التجارة الحرة واالعتماد عمى الممكية الخاصة ،وفتح السوؽ
حرصا عمى إيجاد نظاـ ديمقراطي وسبلـ دائـ،
التدخؿ فيو ،و أروا أف النظاـ الرأسمالي أكثر
ً
ومف خبللو يحقؽ الفرد المزيد مف الثروة ،وبالتالي يتحقؽ السمـ (.)Balaam, 2014, p 41
ْانعكست نظرة الميبرالييف لمسياسة الداخمية عمى نظرتيـ لمسياسة الدولية ،ويرى الرئيس
مفتاحا
األمريكي األسبؽ" ودرو ويمسوف" ،وىو أحد دعاة الميبرالية أف انتشار الديمقراطية يعتبر
ً
ميبل لمسبلـ مف
لمسبلـ العالمي ،ويستند ىذا الرأي لبل ِّدعاء القائؿ أف الدوؿ الديمقراطية أكثر ً

الدوؿ التسمطية ،ورأى اتجاه آخر أف المؤسسات الدولية مثؿ وكالة الطاقة الذرية وصندوؽ
النقد الدولي يمكف أف تساعد في التغمب عمى النزعة الذاتية لمدوؿ ،وتحثيا عمى ترؾ المصالح
42

اآلنية لصالح فوائد أكبر لمتعاوف الدائـ ،ورغـ أف بعض الميبرالييف احتفوا بفكرة أف الفاعميف مف

يجيا عمى سمطات الدوؿ؛ ترى
غير الدوؿ مثؿ الشركات المتعددة الجنسيات استحوذوا تدر ً
الميبرالية في الدوؿ فاعميف أساسييف في الشؤوف الدولية ،وفي كؿ الحاالت تطغى عمى جميع

النظريات الميبرالية النزعة التعاونية بشكؿ يتجاوز بكثير االتجاه الدفاعي في الواقعية الجديدة،

كبل منيما يقدـ وجية نظر مختمفة عف كيفية تعزيز ىذا التعاوف (.)Walt, 1998, p 32
لكف ً
أخذت الميبرالية ِّ
تكيؼ أطروحاتيا بسبب فقدانيا الكثير مف بريقيا مع مرور الزمف ،لكف
ٍ
خاصة فيما يتعمؽ بعولمة األسواؽ العالمية،
اتجاىيا االقتصادي ظؿ يحظى بنفوذ كبير ،وب
وظيور الشبكات عبر الوطنية ،والمنظمات غير الحكومية ،وانتشار تكنولوجيا االتصاالت،
كميا ساىمت في تقويض صبلحيات الدوؿ ،وحولت االىتماـ مف مسائؿ األمف العسكري إلى

قضايا االقتصاد والرفاه االجتماعي ،ورغـ جدية ىذه التحوالت ،إال أف المنطؽ الذي تقوـ عميو

جدا ،فطالما أصبحت المجتمعات مرتبطة ببعضيا بشبكة مف االرتباطات االقتصادية
بسيط ً
واالجتماعية ،فإف التكاليؼ المرتفعة لفؾ ىذه االرتباطات سوؼ تردع التحركات الفردية لمدوؿ،
ٍ
خاصة االستعماؿ المنفرد لمقوة (.)Walt, 1998, p 37
وب
انطمقت التعديبلت الجديدة لمقواعد المنيجية لمميبرالية منذ بداية التسعينات مف القرف
العشريف ،معتمدة عمى ميكانزمات التفاعؿ بيف الفاعميف الجدد في النظاـ الدولي ،والذي تمثؿ
ببدء دوؿ أوروبا الغربية بعقد معاىدة االتحاد األوروبي عاـ(1995ـ) ،وانييار الكتمة الشيوعية

في أوروبا الشرقية ،واتجاىيا لتبني القيـ الرأسمالية الغربية ،وظيور الصيف كدولة صاعدة
تجتذب االستثمارات الرأسمالية ،وتنامي القدرة التجارية والمالية لمشركات متعددة الجنسيات،
وغياب االستقطاب الدولي ،واالنتقاؿ مف مستوى التفاعؿ العمودي لمتفاعؿ األفقي ،ودعمت

ىذه التغيرات البنيوية في النظاـ الدولي بقوة أطروحات الميبرالية الةديدة( Ne-

 ،)Liberalismواعترفت بالفواعؿ الجدد في العبلقات الدولية ،وتجاوزت أطروحات الميبرالية
القديمة بإقامة حكومة عالمية ،في ظؿ وضوح مصادر القوة ،وتعددىا وتنوعيا بيف الفاعميف
الجدد (عقيؿ ،5112 ،ص .)113

أقرت الميبرالية الجديدة بالوضع الجديد لمفوضى الدولية في ظؿ وجود التعاوف،

والتكامؿ الدولي واستبعاد فكرة السعي لمحرب وتعظيـ القوة ،واعترفت بأىمية دور المؤسسات

الدولية في ضبط سموؾ الدوؿ ،وضبط الدوؿ لسموؾ األطراؼ الفاعمة ( Keohane, 1991, p

 ،)12وأدت التغيرات الدولية بداية القرف الحادي والعشريف إلى نمو عبلقات جديدة في النظاـ
الدولي ،منيا حالة االختراؽ ما بيف الدوؿ وعبرىا عمى صعيد األفكار ووسائؿ االتصاؿ،
46

انسجاما لممصالح
يدا مف التعاوف السممي و
ورأى" جوزيؼ ناي" أف االعتماد المتبادؿ أوجد مز ً
ً
بيف جميع الفاعميف ،واستبعد في ذلؾ فكرة الحرب بسبب تغير معنى القوة باتجاه المعمومات
وامكانية استخداـ ما يعرؼ بالقوة الناعمة (.)Nye, 2011, p 46
ومف ناحية ثانية يؤمف" تشارلز المور" ،وىو مف أنصار الميبرالية الجديدة بوجود فرص
لتحقيؽ األمف الجماعي في ظؿ الفوضى ،ولكف بإطار مؤسساتي متوازف لمدوؿ وغير الدوؿ،

حيث اعتقد أف عممية التوازف المنظمة ذات الصبغة المؤسسية أفضؿ مف عممية التوازف غير
المنظمة ،ويمكف تحقيؽ التوازف الجماعي مف خبلؿ توسيع إطار المصمحة الوطنية لممصمحة

سمميا ،وايجاد إطار مؤسسي لؤلمف (بيميس ،5114 ،ص
الجماعية ،والقبوؿ بتسوية المنازعات ً
 ،)419وبذلؾ أضافت الميبرالية الجديدة اىتماميا ببناء المؤسسات أكثر مما اىتمت بو
الميبرالية التقميدية.
ختاماً ،يفترض بالنظريات أنيا تنبثؽ مف منطؽ بدييي ،واستنتاج منطقي يمكف تطبيقو

في كؿ زماف ومكاف ،ومف المفترض إسقاطيا ونفي صحتيا عف طريؽ نظرية أفضؿ ،ويمكف
التساؤؿ ىؿ يمكف بقاء الواقعية عمى سبيؿ المثاؿ في ظؿ توصؿ المدارس الفكرية األخرى إلى

نظريات أفضؿ؟ لكوف عالـ ما بعد الحرب الباردة ال يتبلءـ مع وجيات النظر الواقعية.

اعتقدت الدراسة أف النظريات أو األفكار تفقد التأثير ليس بالضرورة بسبب أنيا تنتيي

بنظريات عممية جديدة؛ ولكف بسبب أنيا تفشؿ في االستئثار بالقيـ واالىتمامات وروح الزمف،

بمعنى أنيا تصبح غير المعبرة عما يدور في حقيقة الواقع.

اعا متعددة مف
وبالنظر لمفيوـ النظرية في العبلقات الدولية؛ يمكف القوؿ إف ىناؾ أنو ً
النظريات؛ وكؿ نظرية تنقسـ إلى أنواع فرعية ،كؿ ىذه األنواع تعود الختبلفات بني البشر في
اإلجابة عمى نفس التساؤالت ،بمعنى آخر؛ تتعامؿ النظريات في العموـ االجتماعية مع ظواىر
نسبية قد يصعب تعميـ نتائج أي مف تمؾ النظريات عمى الظواىر المشابية ،وىذا بدوره يترؾ

مفتوحا أماـ جميع النظريات في العبلقات الدولية أف تثبت نفسيا إذا ما تبدلت الظروؼ
الباب
ً
أو استطاعت تمؾ النظريات أف تطور نفسيا ،وتعيد صياغة أسسيا لتتبلءـ مع الواقع الدولي
القائـ ومع التحوالت الفكرية والنظرية التي طرأت عمى العبلقات الدولية بعد الحرب الباردة.
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لفصل لثالث
ليظاو ليولي بعي حل ب لباا

الفول الثالث
-3النظام الدول بعد الحرب الباردة
 .1.3مقدمة:
اكتسبت دراسة وفيـ النظاـ الدولي وبنيتو أىمية خاصة؛ ومرد ذلؾ الحاجة لفيـ طبيعتو

وخصائصو؛ لكوف الدوؿ التي تتحكـ بو تصبح قادرة عمى التحكـ بالقرار الدولي ،لما تمتمكو
مف قوة عسكرية واقتصادية وتقنية متطورة ،ومنذ توقيع معاىدة ويستفاليا عاـ (1648ـ)،
وحتى بداية القرف العشريف؛ تمكنت الدوؿ ذات القوة العسكرية واإلمكانيات المادية مف فرض

سياستيا ،وىيمنتيا عمى غيرىا مف الدوؿ ،ومع نياية الحرب العالمية الثانية سادت حالة مف

االستقطاب الدولي بيف القوتيف العظمييف( :الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفييتي)،
وسيطرت ىاتاف القوتاف عمى النظاـ الدولي مف خبلؿ تجاذبات الحرب الباردة التي انتيت في

مطمع عقد التسعينات مف القرف العشريف بعد انييار وتفكؾ االتحاد السوفييتي.
اضحا أف النظاـ الدولي الذي أعقب نياية الحرب الباردة ىو نظاـ القطب الواحد،
بدا و ً
لكف عمماء العبلقات الدولية ترددوا في توصيؼ طبيعتو ،ورأى" كينيث والتز" منظِّر الواقعية
الجديدة أنو لـ يحدث تغير جوىري في بنية النظاـ الدولي ،وذىب آخروف إلى أف النظاـ
الدولي بعد الحرب الباردة ىو النظاـ ذو القطب الواحد ،وبيف" صامويؿ ىنتنغتوف" أنو نظاـ

يجمع سمات النظاـ المتعدد األقطاب مع نظاـ القطب الواحد ،و ًأيا كانت مواضع الخبلؼ يظؿ
مف المؤكد أف النظاـ الدولي بعد الحرب الباردة في حالة تحوؿ ،وفسح ىذا التحوؿ المجاؿ
لممنظريف في العبلقات الدولية لتوصيؼ طبيعة النظاـ الدولي.
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 .2.3تحولت النظام الدول بعد الحرب الباردة:
شيد النظاـ الدولي تحوالت كبرى منذ سقوط جدار برليف عاـ(1989ـ) ،وتداعي

المعسكر االشتراكي بزعامة االتحاد السوفييتي وسقوطو وتفككو ،حيث ميد ذلؾ لوالدة نظاـ

دولي جديد تزعمت فيو الواليات المتحدة ،وظيرت مقاربات تدور حوؿ قيـ الديمقراطية والحرية
والعدالة وحقوؽ اإلنساف ،وسعت ألف تفرض نفسيا معتمدة عمى أدوات ووسائؿ مختمفة.

 .1.2.3ماىية النظام الدول ومراحل تطوره:
جرت العادة عند الباحثيف في العبلقات الدولية أف يتـ الخمط بيف مصطمحات المنظومة

أو المنتظـ أو النسؽ الدولي ( )International Systemمف جية ،وبيف مصطمح النظاـ
الدولي ( )International Orderمف جية ثانية ،إذ يتـ استخداـ المصطمحيف لئلشارة

التباسا في مفيوـ كبل المصطمحيف ،حيث يشير مصطمح System
لمفيوـ النظاـ ،ما أوجد
ً
إلى جمع مف العناصر المتفاعمة ( ،)Russett, 2009, p23وعرفو" جوزيؼ فرانكؿ"
بأنو مجموعة مف الوحدات السياسية المستقمة المتفاعمة فيما بينيا بشيء مف االنتظاـ

( ،)Frankel, 1973, p 39وعرفو" مارسيؿ ميريؿ" بأنو عبارة عف مجمؿ العبلقات بيف عدد

محدود مف البلعبيف الذيف يجمعيـ نمط بيئي معيف ،ويخضعوف لصيغة تنظيمية مبلئمة

(ميريؿ ،1986 ،ص  ،)156واستخدـ المصطمح لئلشارة لنمط األنشطة أو مجموعة التدابير
عددا مف الصفات الرسمية  ،فيو
التي يتميز بيا السموؾ المتبادؿ لمدوؿ ،وبيذا المعنى فإف لو ً
انتظاما لمعبلقات الدولية
سياسي ،دبموماسي ،قانوني ،اقتصادي ،عسكري ،مما يعطي
ً
منيجا و ً

(ايفانز ،5114 ،ص .)563

واتفؽ" محمد السيد سميـ" مع ىذا الطرح ،حيث عرؼ النسؽ بأنو مجموعة مف الوحدات

نمطيا مف خبلؿ عممية التفاعؿ النمطي التي يمكف مبلحظتيا وتفسيرىا والتنبؤ بيا،
المترابطة
ً
إذ يتميز النسؽ بالترابط بيف وحداتو الدولية (سميـ ،5111 ،ص  ،)523كما قُصد بالنظاـ

الدولي مجموعة مف الوحدات السياسية المستقمة التي تتفاعؿ في تكرار وفقًا لعممية منظمة،
ولكي يكوف ىناؾ نظاـ البد مف توفر مجموعة مف الوحدات التي تعمؿ ككؿ بمقتضى التوافؽ

فيما بينيا (عبد الكافي ،5115 ،ص .)162
يحتوي مصطمح النسؽ الدولي جانبيف ،األوؿ وجود وحدات بأنواع مختمفة في المجتمع
الدولي ،والثاني قياـ تفاعؿ وبنسب متفاوتة بيف تمؾ الوحدات ،واذا كانت تمؾ التعريفات تؤكد
أف الدولة ىي الفاعؿ الرئيس ووحدة التحميؿ األساسية في السياسة الدولية ،وأف باقي البلعبيف
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الدولييف اآلخريف مثؿ :المنظمات الدولية والشركات متعددة الجنسيات ما ىي إال امتداد

تعقيدا مف مجرد تفاعبلت بيف
إلرادات الدوؿ القومية ،فإف المنظومة الدولية أخذت منحى أكثر
ً
الدوؿ القومية وحكوماتيا حوؿ الظواىر السياسية ،إذ يشترؾ ويتفاعؿ في السياسة الدولية

العبوف آخروف إلى جانب الدوؿ (توفيؽ ،5111 ،ص .)58

أما مصطمح النظاـ الدولي؛ عرفو" نورماف بارلفورد" "وجورج لنكولف" بأنو ترتيب

لمعبلقات البينية لمدوؿ في وقت معيف (توفيؽ ،5111 ،ص  ،)45وعرفو" أنتوني دولماف" بأنو
أ نموذج لعبلقات القوة بيف البلعبيف الدولييف ،ولو القدرة عمى تأميف القياـ بالفعاليات المختمفة
طبقًا لعدد مف القواعد المكتوبة وغير المكتوبة (عبد الكافي ،5115 ،ص  ،)183وأشار" عمي
الديف ىبلؿ" إلى أف مصطمح النظاـ الدولي يستخدـ لمداللة عمى مجموعة التفاعبلت أو شبكة
عبلقات القوى تعاونية كانت أـ صراعية ،والتي تتـ بيف أعضاء المجتمع الدولي عمى

المستوييف اإلقميمي والعالمي ،والتي تجري وفقًا لنسؽ أو منظومة معينة لمقيـ (ىبلؿ،1992 ،
ص  ،)11وأضاؼ" مورتف كاببلف" أف النظاـ الدولي مجموعة مف المتغيرات المترابطة فيما
بينيا والمتميزة عف محيطيا ،والتي تستند إلى قواعد سموكية تميز العبلقات القائمة عمى

مجموعة مف المتغيرات الفردية عف تجمع المتغيرات الخارجية (فيمي ،1993 ،ص .)12

تأثير بداخمو ،والتي يمكنيا
قيما ومصالح الدوؿ القوية األكثر ًا
يعكس النظاـ الدولي ً
فضبل عف كونيا تستجيب
إدامة ذلؾ التأثير معتمدة عمى قوتيا ،ويبيف النظاـ الدولي أف الدوؿ
ً
لبعضيا البعض بشكؿ كامؿ وعشوائي ،فإنيا تمارس العبلقات الدولية عمى قاعدة مبنية عمى

افتراضات مشتركة وقواعد واجراءات ،والتي ال يمكف أف ترفضيا بصورة مطمقة حتى الدوؿ

الثورية (توفيؽ ،5111 ،ص  ،)45حيث ال تعني االعتمادية المتبادلة داخؿ النظاـ الدولي

اقتصاديا
سياسيا و
غالبا الدوؿ ذات النفوذ القوي عمى الصعيد الدولي
ً
ً
الندية والتكافؤ ،بؿ تقوـ ً
وعسكرًيا بإمبلء شروطيا ،وفرض إرادتيا وق ارراتيا عمى األطراؼ األخرى في النظاـ الدولي.
ولعؿ ما أكد ذلؾ أف تراتبية العبلقات الدولية في ىيكؿ النظاـ الدولي بيف الدوؿ
الرئيسة فيو تكوف وفقًا لنمط توزيع الموارد والقدرات االقتصادية والعسكرية والتقنية ،ويمقي ىذا
التوزيع بظبللو عمى سموؾ الوحدات الدولية ،وقدرة أحدىا أو بعض منيا عمى السيطرة أو
التأثير عمى توجيات الفاعميف اآلخريف ،كما ال يتحدد سموؾ الفاعميف الدولييف إزاء بعضيـ

بناء عمى تشابو أو تفاوت قيميـ السياسية ،ويتراجع
بناء عمى توزيع الموارد فقط؛ وانما ً
البعض ً
أحيانا ىذا العامؿ أماـ إدراؾ التيديد (سميـ ،5111 ،ص .)565
ً
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يتحدد ىيكؿ النظاـ الدولي وفقًا لنمط توزيع القوة والقدرات فيما بيف الدوؿ الكبرى عند
نظاما أحادي
قمة النظاـ ،وحدد ىذا النمط بدوره نمط القطبية في النظاـ الدولي ،فقد يكوف
ً
القطبية أو ثنائي القطبية أو متعدد األقطاب (سميـ ،5111 ،ص .)565

تُشكؿ بنية النظاـ الدولي أحد المؤثرات الضاغطة عمى السياسة الخارجية لموحدات
التي يتكوف منيا ،والتي قد تكوف مساعدة لوحدات دولية ورافعة لسياستيا الخارجية ،وتمكنيا
الصمود أماـ التحديات الدولية ،حيث يؤثر تفاوت البنية الدولية في احتماالت الحرب والسمـ

داخؿ النظاـ الدولي ،إذ قد يدفع البنياف الدولي بعض الوحدات الدولية إلى تبني نمط معيف
مف السياسة الخارجية ،كما أف قابمية الوحدات الدولية لمتأثر بالبنياف الدولي تتفاوت بتفاوت

طبيعة ىذا البنياف ،حيث تزداد قدرة الدوؿ المتوسطة والصغيرة ،عمى التحرؾ في النظاـ الدولي
كمما ازدادت درجة الصراع بيف الوحدات الكبرى الكائنة فيو.
عمى أية حاؿ؛ وبعد التأصيؿ لماىية النظاـ الدولي ،تناولت الدراسة المراحؿ التي مر

بيا النظاـ الدولي بيدؼ الوقوؼ عمى طبيعة كؿ مرحمة مف مراحمو ،وصوًال لمرحمة النظاـ

الدولي بعد الحرب الباردة مف أجؿ فيـ جوىر ىذا النظاـ ،وآلية عممو والعوامؿ التي تؤثر فيو،

حيث مر النظاـ الدولي حسب أغمب الباحثيف في ميداف العبلقات الدولية بثبلث مراحؿ قبؿ
الحرب الباردة ،وأعقب ذلؾ نظاـ دولي جديد ُعرؼ بالنظاـ الدولي بعد الحرب الباردة ،وتوجز
الدراسة المراحؿ في اآلتي:

 .1.1.2.3مرحمة النظام الدول التقميدي (توازن القوى):

برز مفيوـ النظاـ الدولي بصورة واضحة إلى حيز التطبيؽ خبلؿ فترات زمنية معينة،

حيث ظير النظاـ الدولي التقميدي في الفترة التي امتدت منذ إبراـ معاىدة ويستفاليا

مرور بمؤتمر ڤيينا عاـ(1812ـ) والحرب العالمية األولى عاـ(1914ـ) ،حتى
عاـ(1648ـ) ًا
نياية الحرب العالمية الثانية(1942ـ) ،حيث عمؿ مؤتمر ڤيينا عمى إعادة التوازف لمدوؿ
األوروبية ،وعودة األنظمة الحاكمة التي كانت قائمة في تمؾ الدوؿ منذ معاىدة ويستفاليا التي


مؤتمر لسفراء الدوؿ األوروبية ترأسو رجؿ الدولة النمساوي" كميمنس فوف مترنيش" ،عقد مف

سبتمبر(1814ـ) ليونيو(1812ـ) ،ىدؼ لتسوية العديد مف القضايا الناشئة عف حروب الثورة الفرنسية
والحروب النابميونية وتفكؾ اإلمبراطورية الرومانية المقدسة ،نتج عنو إعادة رسـ الخارطة السياسية لمقارة
األوروبية ووضع حدود لفرنسا ودوقية نابميوف في وارسو وىولندا وواليات نير الرايف والمقاطعة األلمانية في
ساكسونيا واألراضي اإليطالية المختمفة ،وانشاء مناطؽ نفوذ لكؿ مف فرنسا والنمسا وروسيا وبريطانيا تتوسط

نموذجا لعصبة األمـ واألمـ المتحدة
فييا تمؾ الدوؿ في حؿ المشاكؿ المحمية واإلقميمية ،وشكؿ مؤتمر ڤيينا
ً

بسبب ىدفو في إحبلؿ السبلـ.
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أوجدت فكرة توازف القوى مف خبلؿ وجود تحالفات واتفاقيات دولية ،تضمف تساوي قوى تمؾ
الدوؿ بيدؼ ردع أي محور دولي مف استغبلؿ أي تفوؽ مؤقت لمعمؿ عمى تغيير معالـ

الوضع الدولي القائـ ،ولذلؾ سعت الدوؿ األوروبية إلى عقد اتفاقيات وتحالفات دولية تضمف
إقرار السبلـ وعدـ العودة لمحرب (مقمد ،1991 ،ص .)56

شك مت الدوؿ القومية في تمؾ المرحمة الفاعؿ الوحيد في السياسة الدولية ،وكانت قوة

الدولة مرادفة لقوتيا العسكرية ،ولـ تظير فواعؿ أخرى مثؿ :الشركات الكبرى أو المؤسسات

الدولية ،ومثمت أوروبا مركز الثقؿ في النظاـ الدولي (بركات ،)5114 ،ولـ يكف لمواليات
ور فاعؿ في النظاـ الدولي نتيجة انتياجيا سياسة العزلة ،حيث ظيرت كفاعؿ في
المتحدة د ٌ
السياسة الدولية في نياية القرف التاسع عشر  ،وكانت سياستيا الخارجية تقوـ عمى الحياد،
وعدـ التدخؿ في شؤوف العالـ القديـ تطبيقًا لمبدأ مونرو( السبعاوي ،5111 ،ص .)155
ويمكف تمخيص مبلمح وخصائص تمؾ المرحمة بالعناصر التالية (سميـ ،5112 ،ص
ْ

( ،)43بركات:)5114 ،

 .1الدولة ىي الفاعؿ الرئيس إف لـ تكف الوحيد في العبلقات الدولية بحكـ امتبلكيا عنصري
القوة والسيادة ،والنظاـ الدولي عبارة عف مجموعة مف الدوؿ ذات السيادة.

مناسبا ومحققًا لمصالحيا؛ حيث إف الفوضى الدوليػة ىػي
 .5بمقدور كؿ دولة أف تفعؿ ما تراه
ً
السمة المميزة لتمؾ المرحمة.
 .5أصبحت قضية األمف بمثابة القضية المحورية لمنظاـ الدولي ،فقد رأت كؿ دولة أف القوة

ىي الكفيمة لمحفاظ عمى سيادتيا.

 .4ال تعني حالة الفوضى الدولية استمرار الحرب ،حيث قممت آليات توازف القوي مف نشوب

ػاء عمى حساب موضوعي لممكاسب والخسائر ،واختيار
الحػرب ،فقد باتت الدوؿ تتصرؼ بن ً
البديؿ األكثر تعظيما لممكاسب ،أو تقميبلً لمخسائر.



مشروعا
طرح الرئيس األمريكي األسبؽ" جيمس مونرو" خامس رؤساء الواليات المتحدة (1852-1817ـ)
ً

أماـ الكونغرس األمريكي في  5ديسمبر(1855ـ)ُ ،يعرؼ بمبدأ مونرو ،والذي تضمف منع تدخؿ الدوؿ
األوروبية في شؤوف القارتيف األمريكيتيف ،ووضع" مونرو" فيو أسس السياسة الخارجية األمريكية طيمة القرف

ال تاسع عشر ،والتي ىدفت لمدفاع عف المصالح األمريكية ،مف خبلؿ عزؿ األمريكيتيف عف أوروبا بحاجز
المحيط األطمسي.
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 .2ظيرت األيديولوجية كأىـ الظواىر في المجتمع الدولي ،وأخذ االنقساـ داخؿ النظاـ الدولي
يأخذ طابع الصراع األيديولوجي بيف المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي ،وتبع ذلؾ ظيور

عدد مف الظواىر مثؿ الحرب الباردة ،والتعايش السممي والوفاؽ الدولي وغيرىا.
اُستخمص مما سبؽ أف آليات توازف القوى سيطرت عمى العبلقات الدوليػة منذ قياـ

الدوؿ القومية الحديثة في أوروبا في أعقاب انتياء الحروب الدينية ،وعقد معاىدة ويستفاليا
عاـ(1648ـ) ،وحتى منتصؼ أربعينات القرف العشريف ،كما برزت الياباف كقوة في آسيا.

 .2.1.2.3مرحمة النظام الدول ثنائ األقطاب:
يرجع ظيور النظاـ الدولي ثنائي األقطاب لنياية الحرب العالمية الثانية عاـ

(1942ـ) ،وامتد حتى مطمع عقد التسعينات مف القرف العشريف ،حيث شيد النظاـ الدولي
حادا بيف المعسكر الغربي الرأسمالي بزعامة الواليات المتحدة ،والمعسكر الشرقي
استقطابا ً
ً
أيديولوجيا ،وتوسعت
طابعا
االشتراكي بزعامة االتحاد السوفييتي السابؽ ،وأخذ ىذا االستقطاب
ً
ً
قاعدة النظاـ الدولي ،ومراكز القوى في العالـ لخارج حدود القارة األوروبية ،ونجـ عف ذلؾ
عدد مف الظواىر مثؿ الحرب الباردة والتعايش السممي والوفاؽ الدولي (بركات.)5114 ،

أدت الحػػرب العالميػػة الثانيػػة إلػػى خػػروج معظػػـ أطرافيػػا منيكػػة القػػوى سياس ػًيا وعسػػكرًيا
اقتصاديا ،ورغـ ما حققو الحمفاء مف انتصارات عسكرية ،إال أف آثار الحرب قد ألقت بظبلليا
و
ً
عمػػى مختمػػؼ أطرافيػػا وبخاصػ ٍػة الػػدوؿ األوربيػػة الغربيػػة ،وعمػػى الػػرغـ مػػف توزيػػع األدوار خػػبلؿ
الحرب إال أف االتحاد السوفيتي وألسػباب جغرافيػة خػرج ومعػو عػدد مػف الػدوؿ األوربيػة الشػرقية
تػػدور فػػي فمكػػو ،ممػػا عػػزز موقفػػو فػػي المواجيػػة ،بينمػػا خرجػػت الواليػػات المتحػػدة ،وىػػي تمسػػؾ

ػر
بزمػ ػػاـ المبػ ػػادرة عمػ ػػى الصػ ػػعيد الػ ػػدولي ،إذ وألوؿ مػػ ػرة فػ ػػي تاريخيػ ػػا يتحقػ ػػؽ ليػ ػػا نفػ ػػوًذا كبي ػ ػ ًا

ػذانا
بيػ ػػذا الحجػ ػػـ ،وكانػ ػػت القنبمتػ ػػاف النوويتػ ػػاف المتػ ػػاف ألقتيمػ ػػا عمػ ػػى ىيروشػ ػػيما ونغ ػ ػازاكي إيػ ػ ً
ببدء عصر النفوذ األمريكي ،حيث تـ تدعيـ الموقؼ العسكري بموقؼ سياسػي مػف خػبلؿ مبػدأ



قامت الواليات المتحدة بقصؼ مدينتي ىيروشيما ونغازاكي اليابانيتيف باستخداـ قنابؿ نووية بسبب رفض

كامبل دوف أي شروط ،وقامت
استسبلما
تنفيذ إعبلف بوتسداـ(1942ـ) ،الذي نص عمى أف تستسمـ الياباف
ً
ً
الواليات المتحدة بإطبلؽ قنبمة نووية عمى مدينة ىيروشيما في  6أغسطس عاـ(1942ـ) ،وبعد ثبلثة أياـ
أطمقت قنبمة أخرى عمى مدينة نغازاكي ،وتعد تمؾ اليجمات األولى في التاريخ التي يتـ فييا استخداـ األسمحة

النووية.
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ػاديا بمشػػروع مارشػػاؿ
ترومػػاف عػػاـ (1943ـ) ،واقتصػ ً
إعػػادة إعمػػار أوروب ػػا الغربيػػة والياب ػػاف ،كمػػا سػػاعد ف ػػي تػػدعيـ االقتص ػػاد األمريكػػي (الميي ػػري،


عػػاـ(1943ـ) ،والػػذي سػػاعد عمػػى

 ،5111ص .)113

 .3.1.2.3مرحمة النظام الدول بعد الحرب الباردة(أحادية القطبية):
تبدأ ىذه المرحمة مف نياية الثمانينيات وبداية التسعينيات مف القرف الماضي ،ويطمؽ

أخير العولمة ،وتعود بدايات شيوع ىذا المفيوـ إلى حرب الخميج
عمييا النظاـ الدولي الجديد و ًا
الثانية عاـ(1991ـ) ،حيث بدأت الدعاية األميركية بالترويج ليذا المفيوـ رغـ وجود محاوالت
سابقة في ىذا المجاؿ (بركات.)5114 ،

اتجو ِّ
النظاـ الدولي خبلؿ ىذه المرحمة نحو أحادية قطبية بعد انييار االتحاد
السوفييتي ،وظيور الواليات المتحدة كقوة منفردة بزعامة العالـ ،وتمدد دورىا وىيمنتيا عمى
األمـ المتحدة ،وشيدت ىذه المرحمة زيادة عدد الدوؿ نتيجة االنقسامات واالنشقاقات التي

حدثت في كثير مف الدوؿ ،وفي الوقت نفسو يشير النظاـ خبلؿ ىذه المرحمة إلى أنماط

تفاعبلت جديدة تركز عمى الجوانب الثقافية والحضارية ،وتوزيع مصادر القوة والنفوذ بصورة

دور أكبر لممنظمات غير الحكومية ،مما جعؿ البعض يطمؽ عميو اسـ النظاـ
جديدة تعطي ًا
بدال مف النظاـ الدولي الجديد (موسى.)5112 ،
العالمي الجديد ً

اما
 ينص عمى أنو حيف ييدد العدواف مبا ًا
شر كاف أو غير مباشر أمف الواليات المتحدة وسبلمتيا ،يكوف لز ً
ٍ
تمكينا
بعمؿ ما لوقؼ ىذا العدواف ،وطُبِّؽ ىذا المبدأ عمى اليوناف وتركيا،
عمى الحكومة األميركية أف تقوـ
ً

ليما مف مقاومة المد الشيوعي؛ إذ حمت باليوناف وتركيا أزمات اقتصادية ،وأصبحت ىذه الدوؿ نقطة ميمة
في ازدياد التوتر بيف االتحاد السوفييتي وبريطانيا ،وعممت القوات الشيوعية لمقضاء عمى استقبلؿ اليوناف؛

بينما أعمنت بريطانيا عاـ(7491ـ) عدـ قدرتيا عمى تقديـ المساعدة لمدوؿ التي تحارب االتحاد السوفييتي،

وقامت بسحب قوتيا مف اليوناف وتركيا؛ لذلؾ وقفت الواليات المتحدة إلى جانب الدولتيف لمكافحة الشيوعية.


خطة اقتصادية إلعمار اقتصاد أوروبا التي دمرتيا الحرب العالمية الثانية ،ووظفت الواليات المتحدة ليذا

ير لمخارجية
المشروع ما يقارب  71مميار دوالر حتى عاـ (7491ـ) "،ومارشاؿ" ىو جنراؿ أمريكي ُعيِّف وز ًا
األمريكية في يونيو(7491ـ) ،اقترح تقديـ المساعدة االقتصادية لجميع الدوؿ األوروبية إلنعاش اقتصادىا

كونو كاف ضرورًيا لمواليات المتحدة مف أجؿ بناء عبلقات اقتصادية ،ومقاومة النظاـ والنفوذ الشيوعي في
أوروبا ،وعدـ إتاحة الفرصة لبلتحاد السوفييتي مف السيطرة عمى الدوؿ األوروبية ،وربطيا بالواليات المتحدة.
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ارتبطت ىذه المرحمة بمجموعة مف القيـ والمبادئ األخبلقية واإلنسانية مثؿ :الحرية

والديمقراطية وحقوؽ اإلنساف ،واحتراـ قواعد القانوف الدولي واعبلء الشرعية الدولية وتسوية
المنازعات بالطرؽ السممية ،وشيدت السنوات األخيرة مف عقد التسعينات شيوع مفيوـ العولمة

الذي ارتبط بأحداث الثورة الصناعية الثالثة ،والطفرة اليائمة في وسائؿ وتكنولوجيا االتصاؿ،
ويشير مفيوـ العولمة إلى جممة التغيرات االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي تمتد تفاعبلتيا

لتشمؿ معظـ دوؿ العالـ ،وىي تعبر عف مرحمة تاريخية جوىرىا زيادة التداخؿ والترابط بيف

مناطؽ العالـ؛ مما أدى إلى تراجع أىمية الحدود ،وسيادة الدولة في ظؿ تعدد الظواىر التي
تتخطى ىذه الحدود (بركات.)5114 ،
ٍ
خاصة في
عكست ىذه المرحمة تعدد وتنوع المشكبلت والتحديات التي تواجو الدوؿ وب
نصؼ الكرة الجنوبي وما رافقيا مف تنامي اتجاىات التطرؼ والصراعات الداخمية ،وظيور

أنماط مف التصادمات واالحتكاكات في النظاـ القيمي والفكري ،ويرتبط مفيوـ العولمة بييمنة
النشاط االقتصادي الرأسمالي وتحوؿ العالـ إلى سوؽ استيبلكية كبرى لمنتجات الشركات

الصناعية الكبرى ،ويظير األمر في المجاؿ الثقافي ،وكأنو انتصار لثقافة الشماؿ المتقدـ عمى
الجنوب المتخمؼ وفرض الذوؽ والثقافة األميركية والغربية عمى العالـ.

 .2.2.3متغيرات البيئة الدولية بعد الحرب الباردة:
تُؤثر األحداث والتطورات العالمية في بنية العبلقات الدولية ،كما أنيا تؤدي إلى نوعيف
مف النتائج ،أحدىما مخطط لو مف قبؿ األطراؼ الفاعميف لمحدث والمساىميف فيو ،واآلخر

يتأتى عمى شكؿ تداعيات ،وآثار وانعكاسات تفرزىا التفاعبلت بطريؽ مباشر أو غير

المباشر ،وتفضى ىذه التداعيات إلى إعادة ىيكمة بعض التكتبلت واألحبلؼ الدولية ،أو تؤدي
إلى إقامة مؤسسات جديدة عمى أنقاض سابقتيا ،وال يشمؿ التغير بنية المؤسسات فقط ،وانما
يشمؿ األدوار التي تقوـ بيا واألىداؼ التي تصبو إلييا ،ويقود ىذا االستيبلؿ إلى فيـ طبيعة

التغير الذي شيده النظاـ الدولي والتوجيات والمبلمح التي اتسـ بيا النظاـ الدولي بعد انتياء

الحرب الباردة ،والتي انعكست بدورىا عمى ىيكؿ وبنية بعض التكتبلت والنظـ اإلقميمية،

وقيما جديدة.
وغيرت بدورىا بعض المفاىيـ والقيـ التي كانت سائدة ،أو أدخمت مفاىيـ ً

أد ت التطورات التي شيدىا النظاـ الدولي بداية عقد التسعينات مف القرف العشريف إلى

أحداث كبيرة في العبلقات الدولية ،حيث أصاب ىيكؿ النظاـ الدولي تحوًال مف نظاـ ثنائي

القطبية إلى نظاـ أقرب إلى القطبية الواحدة بزعامة الواليات المتحدة التي بشرت بنظاـ عالمي
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عمميا
جديد ،عمى الرغـ مف وجود تعددية عمى صعيد القوى الكبرى ،لكف تمؾ القوى افتقدت
ً

إلى ممارسة عممية التوازف بشكؿ مؤثر ،مما أدى إلى تفرد الواليات المتحدة في تعامميا
األحادي مع القضايا الدولية ،كما استطاعت أف ترسـ مبلمح سياستيا الخارجية وفقًا لما ترتئيو
بعيدا عف حمفائيا في العالـ.
مصالحيا الدولية ً

تناولت الدراسة في ىذا الجزء المتغيرات الدولية التي شيدتيا البيئة الدولية بعد الحرب

الباردة ،ويمكف حصر أبرز تمؾ المتغيرات في انييار المنظومة االشتراكية مع تفكؾ االتحاد

السوفييتي ،واختبلؿ موازييف القوى لصالح الواليات المتحدة ومعسكرىا الغربي ،وظيور ما
ُعرؼ بالنظاـ الدولي الجديد ،حيث ألقت جممة تمؾ التغيرات بظبلليا عمى مجمؿ العبلقات
الدولية.

 .1.2.2.3تفكك التحاد السويييت وانييار المنظومة الشتراكية:
شيد منتصؼ عقد الثمانينات مف القرف العشريف بداية التحوالت البنيوية التي فرضت
نفسيا عمى االتحاد السوفييتي وحمفائو في أوروبا الشرقية ،وقمبت تمؾ التحوالت موازيف القوى

أسا عمى عقب ،حيث أفرزت تحوالت وتغيرات في العبلقات
والتكتبلت والتحالفات الدولية ر ً
والتحالفات والصراعات الدولية واإلقميمية ،وتبلشى النظاـ الدولي ثنائي القطبية الذي أفرزتو
الحرب العالمية الثانية ،وجاءت ىذه التغيرات بصورة متسارعة مع تولي" ميخائيؿ غورباتشوؼ"
مقاليد الحكـ في االتحاد السوفييتي السابؽ ،واعتماده سياسة البيريسترويكا وتعني إعادة البناء
أو الييكمة ،والتي طرحيا لتكوف بمثابة قوة الدفع لمتحوالت السياسية واالقتصادية في باقي دوؿ

أوروبا الشرقية عمى الصعيديف الداخمي والخارجي (أبو لبدة ،5111 ،ص .)49

يقوؿ" غورباتشوؼ"" :إف النيج الذي اخترناه وضرورة تسريع الخطوات بحدة قد أجبرنا
مف واقع تجربة تاريخية واسعة عمى النظر إلى تطوير التعامؿ مع البمداف االشتراكية األخرى،
وبالنتيجة تـ التوصؿ إلى استنتاج مفاده أنو يجب إضفاء ديناميكية أكبر عمى تعاوننا ،وىذا ما


أي دولة في اختيار نظاميا السياسي
نامجا
إصبلحيا حمؿ في طياتو مضاميف عدة؛ منيا :حؽ ِّ
ً
شممت بر ً
واالقتصادي وسيادتيا الكاممة عمى مواردىا ،والتركيز عمى تسوية النزاعات الدولية بالطرؽ السممية ،واحبلؿ

بدال مف سياسة توازف القوى في العبلقات الدولية ،والبحث عف التعاوف ال الصراع،
سياسة توازف المصالح ً
والتأكيد عمى سياسة التعايش السممي واالبتعاد عف شبح الحرب النووية ،وعدـ اإلضرار بمصالح الدوؿ
األخرى.
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شاطرنا بو كؿ األحزاب الشقيقة ،وفي ىذا المجاؿ نضج نوع مف" البيريسترويكا" (العقابي،

 ،5111ص .)115

وترتب عمى كؿ تمؾ التطورات والتحوالت السياسية واالقتصادية انييار األنظمة

بدال مف نظاـ
الشيوعية في دوؿ أوروبا الشرقية ،واتجاىيا لتتبنى
أشكاال مف التعددية السياسية ً
ً

الحزب الواحد ،وأرجع بعض الباحثيف بوادر انييار المنظومة االشتراكية إلى عاـ(1983ـ)
إثر تفاقـ مشكمة تعدد القوميات داخؿ االتحاد السوفييتي التي كاف مف تبعاتيا إعبلف
جميوريات البمطيؽ استقبلليا عف االتحاد السوفييتي ،أضؼ إلى ذلؾ الثورات التي شيدتيا
بعض دوؿ أوروبا الشرقية ضد األنظمة االشتراكية كما حدث في بولندا التي تبنت الميبرالية

بدال مف النظاـ الشمولي االشتراكي (الشرعة ،5111 ،ص
الرأسمالية ،والتحوؿ الديمقراطي ً
.)59

مع تفكؾ االتحاد السوفيتي وانتياء مخمفات الحرب الباردة ،وأىميا حمؼ وارسو الذي

أمر ليس
ردا عمى إنشاء حمؼ شماؿ األطمسي ،والذي رأتو الدراسة ًا
تأسس كما يروج البعض ً
بالدقيؽ لكوف قياـ حمؼ األطمسي قبؿ نحو ست سنوات مف تأسيس حمؼ وارسو ،أي

عاـ(1948ـ) ،بدأت الدوؿ األوروبية تشعر بيذه المتغيرات ،حيث رأت أف التيديد الذي كاف
موجيا إلييا مف قبؿ االتحاد السوفيتي قد انتيى ،وبالتالي فإف مبررىا الرئيس لبللتفاؼ حوؿ
الواليات المتحدة ال داعي لو ،باإلضافة إلى أف األسباب التي أدت إلى قياـ حمؼ شماؿ

األطمسي قد انتيت ،مما فرض عمى الدوؿ األوروبية ضرورة إعادة صياغة عبلقتيا مع
الواليات المتحدة بما يتناسب مع المتغيرات الحاصمة عمى الساحة الدولية ،والمتمثمة في انتياء

الحرب الباردة ،وانييار االتحاد السوفيتي (مقمد ،1991 ،ص .)544

دوليا
لـ يكف انييار االتحاد السوفييتي تفكؾ دولة بقدر ما كاف سقوط مبدأ ونيايتو ً

وعالميا ،وذلؾ لكوف الصراع الذي قاـ بعد الحرب العالمية الثانية بيف المعسكريف الغربي
ً
دوليا بيف معسكريف فحسب ،وانما صراعٌ بيف مبدأيف أو أيديولوجيتيف
اعا ً
والشرقي لـ يكف صر ً

ىما (الرأسمالية واالشتراكية) .ولـ تقتصر ساحة ىذا الصراع عمى أوروبا وحدىا؛ وانما
تجاوزتيا إلى العالـ بأسره ،وقد انتيى ىذا الصراع بانييار االتحاد السوفييتي وتفككو إلى عدة

دوؿ ،وبسقوط المبدأ االشتراكي الماركسي كنظاـ ،وكطريقة لمعيش بالنسبة ليذه الدوؿ

طبيعيا أف تعتبر
وشعوبيا ،وانتياء االشتراكية الماركسية مف الناحيتيف الدولية والعالمية ،كاف
ً
انتصار لممبدأ الرأسمالي كنظاـ
ًا
الواليات المتحدة والمعسكر الغربي بوجو عاـ ىذا االنييار
وكطريقة لمعيش ،وأف يبالغ معتنقو الرأسمالية في وصؼ ىذا االنتصار ،إلى درجة أف
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الفيمسوؼ الياباني" فوكوياما" اعتبره نياية التاريخ ،وكؿ الدوؿ التي كاف يربطيا عبلقات مع

المعسكر الشرقي سوؼ تدفع الثمف ،حيث شيدت البيئة الدولية بعد انييار االتحاد السوفيتي
تغيرات جذرية في أنظمة الحكـ الشمولية في أوروبا الشرقية واالتحاد السوفييتي ،وتحوؿ أغمبيا

إلى الديمقراطية الميبرالية وفؽ النموذج الغربي ،وبدأت مجريات جديدة عمى الساحة الدولية،
وبالتالي مستقبؿ جديد لمنظاـ الدولي (نصر.)5118 ،

 .2.2.2.3اتةاىات التحول ي ىيكل النظام الدول :
ُيشير التحوؿ في ىيكؿ النظاـ الدولي إلى محصمة التطورات التي أحدثتيا نياية الحرب
الباردة ،وتفكؾ االتحاد السوفييتي في بنية النظاـ الدولي ،ومف ثـ التحوؿ عف نظاـ القطبية
الثنائية إلى نظاـ جديد مازاؿ عمى حد وصؼ" جيمس بيكر" وزير الخارجية األمريكية األسبؽ

نظاما يبحث عف ىوية" ()Baker, 1995؛ حيث تتعدد في توصيفو الرؤى والتوجيات ما بيف
" ً
النظر إليو باعتباره نظاـ القطب الواحد المييمف ،أو إدراكو كنظاـ تعدد القوى ،أو التسميـ بأنو
نظاـ مازاؿ في طور التكويف (:نظاـ دولي انتقالي) ،وفى كؿ األحواؿ؛ تظؿ أبرز سماتو ممثمةً
بصعود الواليات المتحدة كقوة عظمى وحيدة ،ومييمنة في بنية النظاـ الدولي ما بعد الحرب

الباردة.

وازاء التنوع الذى يميز تناوؿ األدبيات السياسية لنشأة النظاـ الدولي الجديد ،وتحديد

مقوماتو وخصائصو؛ فإنو يمكف التمييز فييا بيف اتجاىات ثبلثة :أوليا -قاؿ بوجود نظاـ

دولي جديد ،والثان  -رأى أنو ال يوجد نظاـ دولي جديد ،بؿ تعددية القوى في إطار مف
التواصؿ العاـ لمقواعد العامة لمنظاـ الدولي السائد منذ نياية الحرب الثانية ،وبينما آمف االتجاه

الثالث -بحدوث تغييرات جذرية في النظاـ الدولي ،إال أنو رأى ىذا النظاـ الدولي الجديد

مازاؿ في طور التكويف ،ولـ تستقر دعاماتو أو تتضح خصائصو في شكؿ نظاـ متكامؿ
المعالـ ومحدد القواعد بعد ،ويمكف بمورة مضموف ورؤية كؿ اتجاه عمى النحو التالي:

 .1.2.2.2.3نظام دول ةديد:
َيرى أصحاب ىذا االتجاه وجود نظاـ دولي جديد أحادي القطبية ،تتربع الواليات
المتحدة عمى قمتو دوف منافسة أو تحد ،ويدعـ مكانتيا ىذه تأييد حمفائيا الغربييف مف جانب،
وقدرتيا عمى استخداـ قوتيا العسكرية لحسـ أي صراع تقرر االشتراؾ فيو ،ولممارسة

مسئولياتيا في المحافظة عمى االستقرار الدولي ،وتوجيو الحركة العالمية باتجاه الديموقراطية

(.)Galen, 1991, p 24
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أرجع بعض الباحثيف استخداـ اصطبلح النظاـ الدولي الجديد ألوؿ مرة إلى رئيس

االتحاد السوفييتي السابؽ" ميخائيؿ غورباتشوؼ" في إطار حديثو عف سياسة التقارب مع

الواليات المتحدة بعد انتياء الحرب الباردة ،ويقوـ ىذا التقارب عمى أسس ودعائـ تمتزـ بيا

بدال مف توازف القوى ،ونزع
الدولتيف ،وتتمثؿ في نزع السبلح واحبلؿ مبدأ توازف المصالح ً
صفة األيديولوجية عف العبلقات الدولية (ىبلؿ ،1992 ،ص )11

وعمى أية حاؿ؛ أفسح انييار االتحاد السوفييتي المجاؿ أماـ الواليات المتحدة لترقى إلى

مركز لمقوة العالمية ،وقادرة
مرتبة القوة العظمى الوحيدة ،وأف تصبح بما تمتمكو مف قوة ومكانة ًا
عمى استخداـ وتوظيؼ ما تمتمكو مف عناصر لمقوة لتحقيؽ وفائيا بمسؤولياتيا في تنظيـ وادارة

الشؤوف الدولية دوف منافسة حقيقية أو تحد جوىري مف جانب أي قوة دولية أخرى (ىبلؿ،

أيضا أف انتصار األيديولوجية الميبرالية في الحرب الباردة
 ،1992ص  ،)12يضاؼ إلى ذلؾ ً
إضافيا يتمثؿ في جاذبية أفكار
مصدر
ًا
إنما يضيؼ لقدرات الواليات المتحدة كقطب مييمف
ً

الدولة داللةً عمى قدرتيا عمى التأثير الثقافي واأليديولوجي ،عمى وحدات النظاـ الدولي األخرى

فضبل عف تمتع الواليات المتحدة بقدر كبير مف التفوؽ في عديد
(،)Nye, 1990, p 177
ً

مف مقومات ،وعناصر القوة مثؿ التفوؽ في التكنولوجية العسكرية ،واالنتشار األيديولوجي،
ونطاؽ الدبموماسية الدولية وشبكة العبلقات السياسية.
اتيجيا عمى الصعيد الدولي بفعؿ انييار االتحاد
ْأوجد النظاـ الدولي الناشئ فر ً
اغا استر ً
السوفييتي ،وترتب عمى ذلؾ بروز الواليات المتحدة كقوة عظمى أحادية ،تؤىميا مقدراتيا
حيويا في مجريات السياسة الدولية .إضافةً إلى ذلؾ؛ أوجد النظاـ
دور
وقدراتيا أف تؤدي ًا
ً
الدولي عقب انتياء الحرب الباردة تكتبلت اقتصادية جديدة ،وثورة ىائمة في تكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت (الشرعة ،5118 ،ص  ،)515إضافةً لجممة مف التداعيات المترتبة

عمى ذلؾ مثؿ :التحوؿ نحو تدعيـ دور األمـ المتحدة كتجسيد لمشرعية الدولية ،وتزايد حدة
االستقطاب بيف الشماؿ والجنوب ،وارتفاع أولوية ومكانة القضايا االقتصادية عمى قائمة

االىتمامات الدولية ،وتزايد االىتماـ الدولي بقضايا التحوؿ الديموقراطي ،وظيرت مشكبلت
وتحديات دولية جديدة في مجاالت البيئة ،والمخدرات والجريمة المنظمة ...إلخ؛ مما تتطمب

مواجيتيا أنماطًا متميزة مف التنسيؽ والتعاوف الدولييف (مقمد ،5111 ،ص .)24
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 .2.2.2.2.3التحول من الثنائية إلى القطبية المتعددة:
رأى أصحاب ىذا االتجاه أف التغيرات التي طرأت عمى ىيكؿ النظاـ الدولي نتيجة

تفكؾ االتحاد السوفييتي ،وانتياء الحرب الباردة لـ ِّ
تؤد إلى إقامة نظاـ دولي جديد ،لكنيا تمثؿ

انتقاال إلى حالة تعدد القوى ،وليس إلى نظاـ القطب الواحد ،ومرد ىذه الرؤية يستمد قوتو مف
ً

أوجو القصور في اتجاه القطبية األحادية؛ حيث واف تمتعت الواليات المتحدة بتفوؽ قوتيا

كافيا بحد
العسكرية بما جعؿ منيا القوة األولى في العالـ ،إال أف االعتماد عمى تمؾ القوة ليس ً
ذاتو؛ بسبب الحدود التي تواجييا القوة العسكرية في توجيو التفاعبلت الدولية لتمكيف الواليات
فضبل عف
المتحدة مف الوفاء بمسؤوليات قيادة النظاـ الدولي (،)Roberts, 1991, p 513
ً

القيود التي تواجو استخداـ القوة العسكرية نتيجةً لمتزايد المستمر في ظاىرة االعتماد المتبادؿ

قيدا عمى إمكانيات توظيؼ القوة العسكرية األمريكية
في العبلقات الدولية؛ األمر الذي يمثؿ ً
في قيادة النظاـ الدولي.
واعتقد" ىنري كيسنجر" وزير الخارجية األمريكية أف النظاـ العالمي في القرف الواحد

والعشريف سوؼ يضـ عمى األقؿ ست قوى رئيسة ىي .1 :الوليات المتحدة  .2أوروبا .3

الوين  .4اليابان  .5روسيا  .6ربما اليند ،باإلضافة إلى عدد ال بأس بو مف الدوؿ

متوسطة أو صغيرة الحجـ ،وتنتمي القوى الست حسب" كيسنجر" إلى خمس حضارات متباينة
فضبل عف وجود ٍ
دوؿ إسبلمية ميمة مف شأف مواقعيا االستراتيجية ،وتعدادىا الضخـ
جدا؛
ً
ً
ومواردىا البترولية أف تجعميا مؤثرة في الشؤوف الدولية (ىنتنغتوف ،1999 ،ص .)46

وبالنظر إلى عناصر القوة في كؿ مف الواليات المتحدة وأوروبا والياباف باعتبارىا
وحدات القوة الرئيسة لمنظاـ الدولي إنما توضح افتقار كؿ منيا منفردة إلى التمتع بالتفوؽ في

نظاـ تغيب فيو فئة
كؿ عناصر القوة؛ مما دفع البعض لتشخيص حالة ىذا النظاـ الدولي بأنو ٌ
عوضا عف طبيعة وحجـ المشكبلت االقتصادية التي
القوى العظمى (،)Pfaff, 1991, p 34
ً

تواجييا الواليات المتحدة ،مقارنة بغيرىا مف القوى الغربية ،والتي تؤدى في مجمميا إلى الحد

مف تأثير المكوف االقتصادي في القوة األمريكية.

وعمى ضوء ذلؾ ،يمكف القوؿ وبحسب اتجاه تعدد القوى ،إف انتياء الحرب الباردة،

وتفكؾ االتحاد السوفييتي قد نقبل النظاـ الدولي إلى حالة مف تعدد القوى أكثر مف كونو قطبية

أحادية ،وربما ىناؾ ما يدعـ ويؤكد ىذه الرؤية باعتبارات واقعية ومنطقية ،حيث إف الخبرة
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عمميا بفرض إرادتيا وامبلء رؤيتيا ،وبشكؿ
التاريخية المعاصرة توضح صعوبة قياـ قوة وحيدة ً
منفرد ومطمؽ عمى المستوى الكوني دوف مساندة ،وتأييد قوى دولية أخرى.

 .3.2.2.2.3نظام دول انتقال :
دفع أصحاب االتجاه الثالث بأف النظاـ الدولي مازاؿ بصدد مرحمة انتقالية لـ تتحدد
مبلمحيا بعد ،ومما ال شؾ فيو أف التبايف في الرؤية يعود إلى سببيف رئيسيف ىما (الدباس،
:)5111

أحيانا عمى أنو نمط لتوزيع القوة بيف
 .1عدـ وضوح مفيوـ النظاـ ،إذ يفسر ىذا المفيوـ
ً
أحيانا أخرى يفسر عمى أنو نمط لمعبلقات القائمة بيف الدوؿ الرئيسة في النظاـ.
الدوؿ ،و ً
 .5عدـ وضوح األسس التي يتـ بموجبيا قياس القوة وتوزيعيا بيف الدوؿ؛ حيث يركز بعض
مف المحمميف عمى المفيوـ العسكري لمقوة ،بينما يركز آخػػروف عمى القاعدة االقتصادية كمعيار

أساسي لتحديد قوة الدولة.

ُيؤمف ىذا االتجاه بحدوث تغييرات جذرية في النظاـ الدولي بعد الحرب الباردة ،لكنو
يرى أف النظاـ الدولي مازاؿ في طور التكويف ،ولـ تستقر دعائمو أو تتضح خصائصو في
شكؿ نظاـ متكامؿ ،لذلؾ جاء ارتباطو بأوصاؼ شاع استخداميا كالسيولة والفوضى الدولية،
نسبيا
لمتعبير عف طبيعة مرحمة تكوف النظاـ الدولي بعد الحرب الباردة ،ويظؿ مف المبكر ً

الحديث عف نظاـ دولي جديد بالمعنى الدقيؽ لممفيوـ ،فيو نظاـ في مرحمة انتقالية يمارس
فييا اختياراتو باالنتقاء واالستبعاد مف إرث نظاـ القطبية الثنائية ،ويبذؿ محاوالتو باتجاه
استكماؿ شكمو وبنيتو وصياغة قواعده ومنطمقاتو الذاتية كنظاـ دولي جديد ،خاصة وأف ما
ينادى بو ىذا النظاـ مف قيـ ومبادئ ال يخرج في مجممو عف إجراءات ترتبط بتحقيؽ السبلـ

لمعديد مف مشكبلت العالـ ،وأفعاؿ تستيدؼ حفظ أو استرداد القانوف والنظاـ ،وردع وايقاؼ

ومعاقبة الحرب والعدواف وانقاذ المدنييف ،وتوفير اإلغاثة لمشعوب وحماية حقوؽ اإلنساف،
ودعـ وتشجيع الحقوؽ المدنية (.)Donahue, 2001

ُيمكف القوؿ في نياية المطاؼ أنو إذا ما تـ االستناد لمبعد العسكري لمقوة؛ فإف النظاـ
الدولي القائـ يوصؼ بأنو نظاـ أحادي القطبية تتزعمو الواليات المتحدة ،واذا ما تـ االستناد
النظاـ الدولي القائـ ىو نظاـ متعدد
إلى البعد االقتصادي لمقوة يمكف حينيا االستنتاج بأف
َ
األقطاب.
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 .3.2.3سمات وخوائص النظام الدول بعد الحرب الباردة:
تَ َميَّز النظام الدول بعد انتياء الحرب الباردة بةممة من السمات والخوائص:

 .1.3.2.3عدم الستقرار:

غمب عمى النظاـ الدولي عقب انتياء الحرب الباردة طابع الفوضى وعدـ االستقرار،

ومنذ أف تفردت الواليات المتحدة بزعامة العالـ ،وبرز دورىا المحوري والرئيس في السياسة

الدولية عرؼ المجتمع الدولي ظاىرة الصراع وعدـ االستقرار في الشؤوف الدولية ،مثؿ الصراع
السابؽ في البوسنة واليرسؾ واقميـ كوسوفو (الشرعة ،5111 ،ص  ،)28وتنامي ظاىرة
اإلرىاب الدولي ،والحرب المدمرة التي شنتيا الواليات المتحدة عمى ما يوصؼ باإلرىاب بعد

ىجمات  11سبتمبر(5111ـ) في نيويورؾ وواشنطف ،عبلوة عمى استمرار الصراع العربي–
اإلسرائيمي ،وقياـ ما يسمى بثورات الربيع العربي في عدد مف الدوؿ العربية ضد األنظمة

الحاكمة ،وظيور أزمات اقتصادية خانقة خمخمت أساس االقتصاد العالمي.

 .2.3.2.3التوةو نحو العتماد المتبادل:
مف أجؿ تعظيـ التجارة الدولية؛ جرى البحث عف خطوات مف شأنيا إيجاد صيغ
تشاركية نحو اقتصاد عالمي يرتكز عمى األمف االقتصادي؛ بما يسيـ في التحوؿ الديمقراطي

في دوؿ العالـ ،ويواجو التيديدات المحتممة الموجية لبلستقرار ،وايجاد قوى سبلـ اقتصادية
تعقيدا بفعؿ ظيور مفاىيـ األمف العالمي
وقوى سبلـ عسكرية ،وأصبح مفيوـ األمف أكثر
ً
واإلقميمي ،وتشابؾ األبعاد السياسية والعسكرية واالقتصادية (بدراف ،1991 ،ص .)56
ولذلؾ اتجو المجتمع الدولي نحو إعادة ىيكمة المؤسسات االقتصادية العالمية لتصبح
أكثر تكيفًا مع متطمبات البيئة العالمية الجديدة ،وطالت تمؾ التغييرات منظمة التجارة العالمية،
فضبل عف إعادة
وصندوؽ النقد الدولي والبنؾ الدولي مف حيث البنية والخصائص واألدوات،
ً
النظر في تجارب التكامؿ في مناطؽ مختمفة مف العالـ بيدؼ دعـ قنوات التكامؿ واالعتماد

المتبادؿ كما في رابطة آيبؾ-صيغة التعاوف االقتصادي في آسيا والمحيط اليادي ،اآلسياف-
في شرؽ آسيا ،واألمف والتعاوف األوروبي ،واالتحاد األوربي (األطرش ،5111 ،ص .)18
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 .3.3.2.3تنام ظاىرة المؤتمرات الدولية:
تَرتب عمى التغيرات التي شيدىا النظاـ الدولي تدعيـ دور المؤتمرات الدولية كآلية
لبمورة القضايا الدولية الرئيسة ،وطرح حموؿ ليا مف خبلؿ أفؽ جماعي ال يقتصر فقط عمى

دور الدوؿ أو األمـ المتحدة؛ بؿ امتد إلى جماعات المصالح والمنظمات غير الحكومية
باعتبارىا فواعؿ أصيمة في التفاعبلت الدولية ،فقد شيد العالـ في مرحمة ما بعد الحرب الباردة

عديد المؤتمرات السياسية واالقتصادية الدولية ،مما أكد النظرة العالمية الجديدة بأف حؿ
وتسوية المشكبلت الدولية يمكف أف يتأتى عبر مزيد مف التفاعؿ الرأسي واألفقي بيف حكومات

تماثبل في الطموحات واالىتمامات ،والتأثير في
العالـ وشعوبو ،دوف أف يعني ذلؾ أف ىناؾ
ً
األحداث العالمية بيف شعوب األرض بالدرجة نفسيا (حجاج ،5115 ،ص .)584

 .4.3.2.3خاوية عدم التةانس:
نظاما غير المتجانس ،وتتجمى مظاىر عدـ التجانس في
ُيشكؿ النظاـ السياسي الدولي
ً
(الدباس:)5111 ،
 .1حالة التبايف الشديد بيف وحدات النظاـ الدولي مف حيث الحجـ والقوة رغـ تمتعيا نظرًيا
بالسيادة والمساواة أماـ القانوف.

 .5العبلقة غير المتوازنة بيف دوؿ الشماؿ ودوؿ الجنوب؛ عمى سبيؿ المثاؿ ،تستحوذ الدوؿ
الصناعية عمى النصيب األعظـ مف التجارة الدولية ،في حيف ال يمثؿ نصيب الدوؿ النامية

ضئيبل ،إذ تستحوذ دوؿ الشماؿ عمى  %91مف إجمالي الناتج واالستيبلؾ العالمييف،
قدر
إال ًا
ً
في حيف تستحوذ دوؿ الجنوب بكثافتيا السكانية العالمية فقط عمى  %11مف ذات اإلنتاج
واالستيبلؾ ،وعمى ذلؾ تركزت التجارة الدولية بيف عدة أطراؼ مثؿ االتحاد األوروبي ،الياباف،
والواليات المتحدة ،ودوؿ جنوب شرؽ آسيا حديثة التصنيع؛ حيث تستأثر ىذه الدوؿ بما يعادؿ

 %83مف الواردات العالمية وحوالي  %94مف الصادرات العالمية مف السمع المصنعة.
وتظير حالة انعداـ التجانس في ازدياد اليوة التكنولوجية بيف الشماؿ والجنوب؛ ما خمؽ حالة
مف التبعية التكنولوجية نتيجة سيطرة الشماؿ عمى أدوات الثورة العممية والتكنولوجية.

 .5.3.2.3ظيور قوى ةديدة:
فرض الواقع الدولي الجديد بعد انتياء الحرب الباردة صعود قوى ذات ثقؿ اقتصادي
وسياسي ٍ
متناـ ،مثؿ الصيف عمى سبيؿ المثاؿ؛ والتي أضحت قادمة بقوة لمتأثير في االقتصاد
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الدولي وفي حركة التجارة الدولية ،وبات ال يمكف لمواليات المتحدة القوة الوحيدة في النظاـ
الدولي بعد انتياء الحرب الباردة أف تغض الطرؼ عف القوة االقتصادية لمصيف ،حيث تشكؿ

األخيرة ثاني أكبر اقتصاد في العالـ بعد الواليات المتحدة ،وربما تجد الواليات المتحدة في

وقت الحؽ أنو مف األجدى أف تتبلقى مصالحيا مع مصالح تمؾ القوى الصاعدة ،مف أجؿ

إعادة بناء النظاـ أحادي القطبية إلى نظاـ متعدد األقطاب ،غير أف المعطيات العممية في

ىذا ال سياؽ تشير إلى أف الواليات المتحدة غير مستعدة لتأسيس نظاـ متعدد األقطاب بقدر ما
تسعى إلى احتواء القوى الصاعدة الجديدة ،وبالذات الصيف واليند (.)Drezner, 2007

 .6.3.2.3تعدد الفاعمين الدوليين:
تتعدد وتتوزع مصادر السمطة عمى مستوى العالـ نتيجة تصاعد قوة الشركات المتعددة
تحديا
الجنسية والمنظمات عبر القومية والمنظمات غير الحكومية ،التي أصبحت تشكؿ
ً

جديدا كعنصر مف
فاعبل
لسيادة الدولة وسمطتيا ،كما يمكف القوؿ إف النظاـ الدولي قد ُعرؼ ً
ً
عناصر المجتمع الدولي يتمثؿ في عولمة اإلرىاب ،حيث خرج اإلرىاب مف رحـ العولمة

إقميميا وال يمر عبر
نوعا مف العولمة المضادة ،وىو فاعؿ ليس قطرًيا وال
ً
األمريكية ليمثؿ ً
أيضا
مؤسسات الدوؿ ،ولو مقوماتو الذاتية واستقبلليتو ،وكثير مف المتعاطفيف معو ،وىناؾ ً
تزايد دور منظمات ولجاف حقوؽ اإلنساف والدفاع عف البيئة (موسى.)5112 ،

 .3.3التحولت النظرية ي العالقات الدولية بعد الحرب الباردة:
أفرزت مرحمة ما بعد الحرب الباردة معطيات جديدة نتيجة لممتغيرات التي بات يقوـ

عمييا النظاـ الدولي ،إذ أصاب النظاـ الدولي تغير في المفاىيـ والمرتكزات ،إلى جانب تحوؿ
في التكتبلت والتحالفات بفعؿ تبدؿ المصالح واألىداؼ ،وتزايد درجة التداخؿ والتعقيد
والتشابؾ ،مما جعؿ بعض المفاىيـ والنظريات التقميدية في العبلقات الدولية ال تصمح لمحكـ
والقياس في مرحمة ما بعد الحرب الباردة ،األمر الذي أدى إلى البحث عف مقاربات جديدة،

ونظريات تفسيرية حديثة مف أجؿ إيجاد تصور شامؿ ألبعاد القضايا الدولية ،وفيـ كامؿ

لمظواىر السياسية العامة المرتبطة بالنظاـ الدولي الذي قاـ بعد الحرب الباردة.

سيطر التحميؿ السياسي والقانوني عمى نظرية العبلقات الدولية منذ نشأتيا حتى انتياء

الحرب الباردة ،كنتيجة لتطور العبلقات الدولية والعموـ السياسية عمو ًما ،وبفعؿ النقاش حوؿ
الفكر والموضوع ،والمنيج بيف المنظور العقبلني والمنظور الشمولي ،أي التفاعؿ بيف الدوؿ
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أو بدوف دوؿ ،حيث يركز المنظور العقبلني عمى الوحدات السياسية واالمتدادات الصادرة

عنيا ،بينما يركز المنظور الشمولي عمى البنى االجتماعية.

عمى أية حاؿ ،ساىـ انتياء الحرب الباردة في نشاط واسع لؤلدبيات النظرية والفمسفية

في دراسة العبلقات الدولية؛ حيث ارتبط النظاـ الدولي بتصورات جديدة حوؿ طبيعة الظواىر
تماما ألىـ المسممات التي
التي تتفاعؿ في السياسة الدولية ،وىذه التصورات جاءت مناقضة ً
كانت سائدة قبؿ انتياء الحرب الباردة ،ولعؿ ذلؾ مرده أف تاريخ الفكر اإلنساني الذي ارتبط
بعدة حضارات وجماعات وحقب زمنية معينة ،كاف يفسر ظواىر بعينيا حدثت في واقع بعينو،
وبمرور الوقت باتت الحقائؽ التي منحيا تاريخ الفكر اإلنساني مختمفة عف الواقع الجديد ،وىذا

بدوره يفسر الجدؿ الفكري الذي دار حوؿ موضوعية نظريات العبلقات الدولية بعد الحرب
الباردة.

 .1.3.3الةدل الفكري حول منظورات العالقات الدولية:
اختزؿ النقاش في تحديد مجاؿ دراسة العبلقات الدولية في مرحمة النظاـ الدولي زمف

الحرب الباردة بيف .1النظريات التفسيرية .2النظريات التكوينية ،إذ ىدفت النظريات

التفسيرية( )Explanatoryإلى شرح العبلقات الدولية باستعماؿ منيجية عممية صارمة ودقيقة
تستعمؿ التجربة ،والتحقؽ مف الفرضيات وتؤمف بوجود واقع قابؿ لبلكتشاؼ والمعرفة؛ في

حيف رأت النظريات التكوينية( )Constitutiveأف الطريقة العممية التي يدعي أصحابيا أنيا
موضوعية وخالية مف الذاتية ومحايدة ىي خالية مف القيـ ،وتساءلت عف مدى نأي الباحث

لذاتو مف التحميؿ ،وأكدت أف األفكار والمواقؼ واألحكاـ المسبقة تؤثر ال محالة عمى النتائج

التي يتوصؿ إلييا الباحث (.)Burchill, 2013, p 16

تَجمى الجدؿ الفكري بيف النظريات التفسيرية والنظريات التكوينية في مرحمة الحرب
الباردة في الصراع بيف أفكار الواقعية الجديدة والميبرالية الجديدة ،كاتجاىيف تكميمييف لؤلفكار
التي سبقتيما ،والمرتبطة بالتصورات الواقعية والتصورات الميبرالية حوؿ طبيعة النظرية العممية

في النظرية الدولية (.)Hoffmann, 1998, p 15

ساىمت نياية الحرب الباردة في إعادة تشكيؿ النقاشات الفكرية حوؿ نظرية العبلقات
الدولية دوف أف يييمف التحميؿ التقميدي ،فقد ىيمنت ،ولفترة طويمة مف الزمف أفكار الواقعية

والميبرالية ،وكاف مجاؿ التحميؿ والدراسة في السياسة الدولية مغمقًا في ظؿ البحث عف إيجاد
حؿ إلشكالية التعاوف والصراع في السياسة الدولية في ظؿ عالـ ميزتو الفوضى واألنانية ،ومف
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بعيدا عف التحميؿ التقميدي مف
ىنا جاءت الحاجة لمتطرؽ إلى التصورات واألفكار والنظريات ً
خبلؿ اقتراح مداخؿ فكرية جديدة في تفسير العبلقات الدولية.
وكاف النقاش بيف الواقعية والميبرالية باإلضافة إلى الماركسية قد انتيى في سبعينات

القرف العشريف إلى تشكيؿ خارطة تنظير جديدة أقصيت منيا الماركسية ممثمةً في نسخة

التبعية ،واقتصرت عمى بقاء كؿ مف الواقعييف الجدد والميبرالييف الجدد الذيف شكموا ما يسمى
مكانا في
بتحالؼ(  ،(New –Newوحفز ىذا التحالؼ النظري الماركسييف ،لكي يجدوا ليـ ً
خارطة التنظير الجديدة ،وكأف لساف حاليا يقوؿ :إذا لـ تكف لؾ قدرة عمى اإلبداع والمنافسة
أماـ الواقعية الجديدة؛ ما عميؾ إال االختيار بيف طريقيف ،إما التسميـ بما تقوؿ بو الواقعية

الجديدة والعمؿ في ظؿ مسمماتيا ،ومقوالتيا كما فعمت الميبرالية الجديدة رغـ ادعائيا بالوصوؿ
إلى نتائج مختمفة مف المسممات نفسيا ،أو االندثار والرجوع إلى أماكف الظؿ .إال أف

الماركسييف تحت مسمى النظرية النقدية اختاروا طريؽ المواجية ،حيث أعادوا في البداية
تنظيـ صفوفيـ مف خبلؿ مراجعة شاممة ألفكارىـ وأطروحاتيـ ،وتطويرىا لتكوف قادرة عمى

البقاء والمنافسة النظرية ،وفي مرحمة ثانية دخموا في عممية تقويض شاممة لكؿ ما يطرحو

وقيميا (عديمة ،5112 ،ص .)588
ومنيجيا
تمولوجيا
أنطولوجيا وابس
فمسفيا و
العقبلنيوف
ً
ً
ً
ً
ً

اعتقدت الدراسة أّنو ال يمكف لمقاربة منفردة أف تدعي اإلطبلؽ والصرامة في استيعاب
وادراؾ أبعاد التعقيد التي تتميز بيا السياسة الدولية في ظؿ مجموعة كبيرة مف األفكار

احدا ،وىذا التنافس بيف النظرية يساعد عمى معرفة مواطف القوة
تقميدا نظرًيا و ً
المتنافسة ،وليس ً
والضعؼ فييا ،ويثير بالتالي التحويرات والتغييرات التي مف الضرورة بمكاف إجرائيا عمييا.

 .2.3.3اتةاىات دراسة النظام الدول

بعد الحرب الباردة:

أفضى الجدؿ الفكري الذي ثار حوؿ النظرية المفسرة لمعبلقات الدولية لمساندة مف قبؿ

عديد المقاربات والتيارات النظرية األخرى؛ مثؿ :ما بعد الحداثة والنسوية والبنائية التي عانت
مع النقدية التيميش واإلقصاء مف طرؼ العقبلنية مف جية ،وشاركتيا في مشروعيا اليادؼ

لتقديـ البديؿ عما تطرحو العقبلنية مف جية أخرى ،وعرفت ىذه التيارات مجتمعة بالنظريات

التأممية؛ والتي سعت ليدـ الحقؿ النظري لمعبلقات الدولية ،واعادة بنائو مف جديد بما يتوافؽ
وتوجياتيا المناىضة والمناقضة لموضعية ،وقد حاولت التأممية تقديـ إطار جديد لمبحث

والتفكير حوؿ العبلقات الدولية انطبلقًا مف مسممات وافتراضات اصطمح عمى تسميتيا ما بعد
الوضعية.
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 .1.2.3.3الوضعية /ما بعد الوضعية):(Positivist/post-positivist

يشمؿ مصطمح ما بعد الوضعية طائفة مختمفة مف وجيات النظر التي انتشرت في

حقؿ العبلقات الدولية منذ أواخر سبعينات القرف العشريف ،وتضمنت .1:النظرية النقدية .2

البنائية  .3النظرية النسوية  .4النظرية ما بعد الحداثة ،ومرد ذلؾ خسارة مفيوـ الوضعية
لسيطرتو عمى عممية صقؿ طبيعة نظرية العبلقات الدولية وحدودىا؛ عمى الرغـ مف أف النقاش
بدال مف استكشاؼ تجميات ما بعد الوضعية،
يثير الجدؿ بيف مؤيدي الوضعية ومناىضييا ،إذ ً
يتعيف عمى الباحثيف تبياف ما ىي الوضعية أو ما كانت عميو في ميداف العبلقات الدولية

(غريفيثس ،5118 ،ص .)422
رأت النظريات الوضعية (الواقعية والميبرالية) أف كؿ العموـ الطبيعية واالجتماعية عمى

حد سواء ىي واحدة ىدفيا فيـ العالـ مف خبلؿ اتباع المنيج العممي الذي يفرؽ بيف الوقائع
والقيـ ،واإليماف بوجود أنماط متكررة ،واالعتماد عمى المبلحظة لمتأكد مف صحة أو عدـ
صحة النتائج ،أما النظريات ما بعد الوضعية( :النسوية وما بعد الحداثة ...إلخ) ال ترى
بأف التجربة تؤدي إلى نتائج مقبولة ،أل ّف موضوع الدراسة يستعصي عمى األدوات العممية ،ثـ
أف الذاتية مسألة ال يمكف التخمص منيا (.)Burchill, 2013, p 16

بستمولوجيا في
فمسفيا أ
ىذا النقاش بيف الوضعييف وما بعد الوضعييف يعتبر نقا ًشا
ً
ً
األساس كونو يبحث حوؿ طبيعة وامكانية المعرفة؛ لكف ىذا النقاش كانت لو نتائج ميمة عمى
الصعيد المنيجي ،وتبياف كيفية الوصوؿ إلى المعرفة في دراسة العبلقات الدولية ،وىو األمر
الذي حذا بكثير مف الباحثيف في ميداف العبلقات الدولية لمبحث في مداخؿ نظرية ومقاربات

تتبلءـ والمتغيرات الدولية التي صاحبت انتياء الحرب الباردة؛ حيث وجد كثير مف الباحثيف
ٍ
خاصة في
فشبل قد أصاب النظريات الوضعية في التنبؤ بمسار عدد مف القضايا الدولية وب
أف ً
مسألة التنبؤ بانتياء الحرب الباردة ،وقياـ نظاـ عالمي جديد مع نياية القرف العشريف.

 .2.2.3.3النظرية التكوينية(:)Constitutive
برز في ثمانينات القرف العشريف نقاش بيف الواقعية الجديدة والميبرالية الجديدة حوؿ
إمكانية التعاوف أو عدمو في السياسة الدولية ،وميد ذلؾ النقاش الفكري لظيور أفكار جديدة
ٍ
خاصة في ظؿ إقصاء تصورات ميمة في تحميؿ
مثمت قطيعة مع أفكار الحرب الباردة؛ وب

العبلقات الدولية مثؿ التحميؿ االجتماعي ،وامكانية التغيير مف خبلؿ المزج بيف المثالي
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تماما عف تصورات
والواقع ،حيث ظيرت أفكار كانت بمثابة قاعدة لبروز نظريات تختمؼ ً
الواقعية أو الميبرالية ،حيث ظيرت اتجاىات جديدة في النظرية التكوينية في العبلقات الدولية
ترفض األطروحات السابقة وتتحداىا ،مما شكؿ أزمة في عمـ العبلقات الدولية ذىبت إلى

مفاىيـ مثؿ :القوة والمصمحة والفوضى واالعتماد المتبادؿ التي كانت بمثابة مفاىيـ تقميدية في
تحميؿ العبلقات الدولية إباف فترة الحرب الباردة (.)Devetak, 2013, p 181
ُيفترض أف تحميؿ الواقع دوف بنائو ،وتكوينو مف منطمؽ تحميؿ ما ىو موجود دوف
البحث عما يجب أف يكوف ىو تصور لنظرية اختزالية أكثر قدرة عمى فيـ مختمؼ الظواىر،
وربما يجدر إسقاط ىذه المقولة في ميداف العبلقات الدولية مف أجؿ فيـ أعمؽ ،وأوسع

دوليا .في الوقت الذي تؤكد فيو النظرية التكوينية عمى البنى الداخمية مف
لمظواىر المتفاعمة ً
تصورات اجتماعية تؤثر عمى مصالح الدوؿ؛ عكس العقبلنيوف الذيف يؤكدوف عمى المجاؿ

الخارجي دوف الداخمي ،حيث رفضوا التركيز عمى التوزيع المادي لمقوة عف الواقعية أو ىيمنة

التحميؿ المؤسساتي عف الميبرالية (.)Reus-Smit, 2013, p 227

 .1.2.2.3.3النظرية النسوية -الةندرية:)Feminism(
استطاعت المقاربة النسوية في نياية القرف العشريف احتبلؿ مكانة مميزة ضمف النظرية
البديمة لمعبلقات الدولية؛ حيث راىنت عمى تحرير عممية التنظير مما يعرؼ بييمنة وسطوة
الييمنة الذكورية لبلتجاه السائد ،مف خبلؿ تقويض األسس الفمسفية والمنيجية التي قاـ عميو،

واعادة ىيكمة نظرية العبلقات الدولية ،والعممية التنظيرية ككؿ باالستناد إلى مفيوـ الجندر،

حيث يجادؿ النسويوف أف استخداـ مفيوـ الجندر( :بمعنى العبلقة بيف الجنس والسمطة) سوؼ
تماما عف السابؽ ،كما أنو يكشؼ درجة التحيز الذكوري
يمكف مف رؤية العالـ بطريقة مختمفة ً
فكر وممارسة.
الموجود في المعارؼ والعموـ ،وبالتالي يفتح نافذة أماـ النساء إلثبات وجودىف ًا
يتضمن التعريف البسيط للنسوية :دراسة النساء والحركة النسوية ليس بوصفيا
موضوعا مف موضوعات المعرفة؛ ولكف بوصفيا ذاتًا قادرة عمى المعرفة ،وحتى نياية
ً
ثمانينات القرف العشريف بقي دور الجندر في نظرية العبلقات الدولية ،وتطبيقاتيا مجيوًال
بالكامؿ ،ولكف بعد التحوالت التي شيدىا النظاـ الدولي بعد الحرب الباردة قامت عدد مف

المفكرات األنثويات بإلقاء نظرة نقدية عمى حقؿ العبلقات الدولية ،ومنذ تمؾ الفترة ظيرت



يقصد بالةندر الفروقات االجتماعية بيف الجنسيف باعتبارىا صفات مكتسبة مف خبلؿ التفاعؿ االجتماعي.
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أساسيا لدراسة العبلقات الدولية (غريفيثس ،5118 ،ص
منظور
ًا
مفاىيـ أنثوية باعتبارىا
ً
.)422
اقتحمت المقاربات النسوية المجاؿ األكاديمي لمعبلقات الدولية بيدؼ بحث ،واستقصاء

مكانة النساء في العالـ ووضعيف ،وتحميؿ ومعرفة سبب إىماؿ عمـ العبلقات الدولية لحياة
النساء؛ حيث جادؿ بعض الباحثيف أف حقؿ العبلقات الدولية ىو أكثر الفروع الدراسية ذكورية

(.)Elias, 2007, p 122

وسعى النسويوف مف خبلؿ وضع التجارب والنشاطات واألفكار المتعمقة بالنساء ،في
بؤرة االىتماـ والدراسة ،وتوسيع التحميؿ النقدي وعممية التنظير؛ لتشمؿ مفاىيـ مثؿ) العرؽ

والطبقة والجندر واليويات) ،وكذلؾ االعتراؼ بأف البنى واليياكؿ االجتماعية الخاضعة لمحدد
بدءا مف المستوى المحمي إلى الوطني إلى الدولي ،وال
الجندر توجد عمى مستويات مختمفةً ،
تقؼ النظرية عند النسوييف عند حدود تفسير الوضع القائـ أو ما ىو موجود؛ وانما تتجاوزه إلى
إعادة تكويف وبناء الواقع (.)Tickner, 2006, p 19

كذلؾ حاولت المقاربات النسوية إبراز فرص تحويؿ النزاع عبر إدارة التوازنات القائمة

بيف الرجؿ والمرأة لصالح تطوير ُبنى السبلـ ،وكبديؿ لمسبلـ الديمقراطي ،تفترض المقاربات
اء أكانت ضمف الحكومة أـ
النسوية أف زيادة مستويات نفاذ المرأة لممراكز السمطوية سو ً
المجموعات اإلثنية يقمؿ مف احتماالت المجوء لتصعيد الخبلفات تجاه العنؼ؛ غير أف ذلؾ

يتوقؼ عمى معدالت اإلنجاب ،فكمما كانت منخفضة؛ ساىـ ذلؾ في إيجاد فرص أكبر لممرأة
في العمؿ السياسي ،وكمما قؿ عدد األبناء؛ فإف ىذا يحرر المرأة ،ويمنحيا المزيد مف الوقت

لتكرسو لممشاركة السياسية مما يقمص مف احتماالت المجوء إلى الحرب؛ ألف النساء المواتي
نسبيا عف اتخاذ قرار ،يقضي بإشراؾ أبنائيف في عمؿ
ليس لدييف سوى طفؿ واحد سيمتنعف ً
عسكري.
ورأى" مارتف غريفيثس" "وتيري أوكبلىاف" أنو وحتى نياية الثمانينات مف القرف
العشريف؛ وعمى الرغـ مف اإلنجازات التي حققتيا النسوية في مجاؿ العموـ االجتماعية
األخرى ،إال أف دور الجندر في نظرية العبلقات الدولية وتطبيقاتيا بقي مجيوًال بالكامؿ ،وكاف

الزخـ األوؿ مف االنتقادات التي وجيتيا النسوية لحقؿ العبلقات الدولية موجيًا لتحدي
التشوىات األساسية في مادة العبلقات الدولية ،وتسميط الضوء عمى طرؽ استبعاد فييا النساء
مف التحميبلت الخاصة بالدولة ،واالقتصاد السياسي الدولي واألمف العالمي (غريفيثس،

 ،5118ص .)455
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 .2.2.2.3.3الحداثة (:)Modernism
تُ ِّ
تصور نظرًيا يسعى إلى تقديـ قراءة جديدة في تحميؿ الظواىر
ًا
شكؿ الحداثة
االجتماعية واإلنسانية مف منطمؽ أف الحاجة إلى تغيير المنطمقات ،وأدوات التحميؿ واألىداؼ
يمثؿ ثورة عمى التصورات الفكرية والمعرفية السابقة كاتجاه تكميمي في النظرية التكوينية ،حيث

تنطمؽ مختمؼ التصورات التي تصنؼ ضمف خانة الحداثة مف زاوية فكرية قائمة عمى اعتبار
األفكار والنظريات السابقة قابمة لمنقاش بمجرد تحديد اإلطار المفاىيمي ،وىذا االتجاه يعتبر

اإلطار المحدد في تحميؿ ىذا االتجاه (.)Der-Derian, 1997, p 54
مبلزما لمتطور التاريخي الرأسمالي؛ إذ تقوـ عمى األفكار التي
تصور
ًا
تُعتبر الحداثة
ً
نموذجا لمعصرنة والتقدـ ،فيي عممية مستمرة ولـ تنقطع عف التطور ،وقد
تعتبر الميبرالية
ً
قانونا ينظـ
نشأت الحداثة عندما تخمِّى الفكر عف اإلرث الميتافيزيقي المرتبط بفكرة أف
ً

الطبيعة ،ويحكـ األفراد والجماعات عمى حد سواء ،والذي عممت الحداثة الرأسمالية عمى
تغييره ،وبشكؿ عاـ مرت الحداثة بأربعة أطوار (عارؼ ،5115 ،ص :)591
 .1طور التنوير :وامتد مف القرف السادس عشر لمقرف السابع عشر؛ حيث ظير دور العقؿ
والعمـ والرشادة والعقبلنية ،وفي المقابؿ تراجع دور الكنيسة.

 .5الطور الةمال  :وىو قائـ عمى رفض فكرة أف اإلنساف والسموكيات القائمة عمى الرشادة،
ومف ثـ الشؾ وأخذ األمور بنسبية.

سعيا إليجاد أفكار شبيية بأفكار عصر
 .5الطور البطول  :ظير بعد الحرب العالمية األولى ً
التنوير.
 .4الطور العالم

الحديث :ارتبط بأسموب تطور األفكار والممارسة في الواليات المتحدة،

وأثّر بدوره عمى العالـ قاطبة.
وبِشكؿ عاـ؛ تصنؼ الحداثة ضمف أفكار التحميؿ النقدي؛ حيث تمثؿ محاولة لتقديـ

قراءة جديدة لمختمؼ األفكار والمفاىيـ المستخدمة في البحث العممي ،وتحاوؿ تكويف وبناء

الواقع أكثر مف تفسيره ،ولذلؾ تصنؼ ضمف خانة التحميؿ الذي يسعى إلى تكويف الواقع:
(النظرية التكوينية) ،وتفيـ الحداثة في العبلقات الدولية في ظؿ الموجة التي انطمقت في

العموـ االجتماعية واإلنسانية مف خبلؿ رؤية جديدة لؤلفكار والنظريات القائمة.
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ويمكن تمخيص أسس الحداثة وخوائويا ييما يم (محفوظ ،1998 ،ص :)33
 .1مرحمة تبمغيا المجتمعات اإلنسانية مف خبلؿ عممية التراكـ التاريخي ،والخروج مف دائرة
الوصاية التاريخية التي فرضت عمى العقؿ اإلنساني في عصور الظبلـ.

 .5الحرية اإلنسانية ،وتأكيد دور اإلنساف الحر في مختمؼ مياديف المجتمع وقضاياه انطبلقًا
مف حقوؽ اإلنساف وتعزيز القيـ الديمقراطية.
 .5العقبلنية ،حيث يتجمى العقؿ بسيادتو ،وىيمنتو في مختمؼ جوانب الوجود االجتماعي
تجميا لمبادئ التنوير وقيمو.
والسياسي ً

معاديا لمحداثة ذاتيا،
تُمثؿ الحداثة كافة الممارسات الثقافية التي قد يكوف بعضيا
ً
والحداثة كمفيوـ استخدـ مف جانب العديد مف المنظريف االجتماعييف أمثاؿ" ماركس" " وفيبر"،

يخيا لمفترة البلحقة لمعصور الوسطى أو العصر
الذيف حاولوا اإلشارة إلى ىذا المفيوـ تار ً
اإلقطاعي ،كما تجدر اإلشارة إلى أف الحداثة في المراحؿ التاريخية البلحقة لعصر التنوير،
وما تميزت بو أنماط التفكير اإلنساني ،وتبنييا لمتفسيرات العممية والعقبلنية واعتبار كؿ مف

مصدر لمتقدـ عف طريؽ المعرفة المنظمة (عارؼ ،5115 ،ص .)591
ًا
العمـ والعقؿ،

 .3.2.3.3النظرية النقدية (:)Critical Theory
تحتوي النظرية النقدية مجموعة تحميبلت نقدية مستوحاة مف الماركسية ،وموجية
لمنظرية الدولية ،وتأثر دارسو العبلقات الدولية بالمنظر النقدي األلماني" يورغف ىبرماس" الذي

ِّ
شخصا ما أو ىدفًا
دائما
ً
يشدد عمى الصمة الوثيقة بيف المعرفة والمصالح ،إذ تخدـ المعرفة ً
ما ،وىي نتاج اجتماعي وتاريخي ال يمكف فصمو عف محيطو (غريفيثس ،5118 ،ص .)459
وتُصنؼ النظرية النقدية ضمف النظريات التي تعتبر تقييمية أكثر مف كونيا تحميمية،

واتخذت ىذه النظرية عدة اتجاىات مثؿ اتجاه ما بعد الحداثة ،والبنائية ،لكونيا تيتـ بالنتائج
أكثر مف طريقة التحميؿ ،ومف منطمؽ التركيز عمى نتائج الظواىر أكثر مف التركيز عمى
الطريقة التي تتخذىا الظواىر في تشكميا .وأسيمت أعماؿ" ىبرماس" حوؿ التحميؿ البل

وضعي لمعموـ االجتماعية بانتقاد األفكار القائمة في السياسة العالمية حوؿ طبيعة الحقيقة

الموجودة ،وكيفية محاولة صياغتيا في أنماط أيديولوجية ،والمقاربات المنيجية التقميدية
الموجودة مف خبلؿ إعادة النظر في الوسائؿ المنيجية القائمة عمى إعادة النظر في المنطمقات

واألىداؼ (سميث ،5114 ،ص .)549
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ورغـ إسيامات ىذه النظرية في العموـ االجتماعية عامة ،والعبلقات الدولية عمى وجو

الخصوص ،إال أنيا تعاني مف صعوبات جمة ،كونيا تيتـ بالنتائج أكثر مف اىتماميا بطريقة
التحميؿ ،ولذلؾ كانت الحاجة إلى تصور جديد يتعدى الطرح القائـ عمى التقييـ فقط إلى

تصور يقدـ نظرة مغايرة لما طرح.

 .1.3.2.3.3ما بعد الحداثة (:)Post- Modernism
غالبا ما يحاصر المفكروف المفاىيـ الجديدة بإيقاعات تصوراتيـ الفكرية ومف ىذا
ً
المنطمؽ نجد أف مفيوـ الحداثة قد تشبع بتصورات وحدود عدد كبير مف المفكريف العمالقة

الذيف وظفوا ىذا المفيوـ في منظوماتيـ الفكرية ،ومف ىذه الزاوية نجد حالة مف التنوع

واالضطراب في تحديد مفيوـ ما بعد الحداثة بصورة واضحة وجمية ،حيث شكمت االنتقادات

أساسا لقياـ مفيوـ ما بعد الحداثة ليأخذ صورتو
المنيجية التي وجيت إلى مفيوـ الحداثة
ً
وتأسيسا عمى ذلؾ يمكف القوؿ بأف مفيوـ ما بعد الحداثة ال يأخذ أىميتو بوصفو
النقدية،
ً
زمنيا لحاالت حضارية متعاقبة بؿ ىو نسؽ مف التصورات النقدية التي أبدعتيا روح
ً
امتدادا ً
العصر المتجدد في مختمؼ مياديف الحياة الفكرية.

وصمت ما بعد الحداثة إلى حقؿ العبلقات الدولية في أواخر ثمانينات القرف العشريف،
وجاءت في ظؿ ظروؼ تعقد وتشابؾ الظروؼ السياسية ،التي صاحبت انتياء حقبة الحرب

ومضادا لمحداثة .وبشكؿ
مناقضا
مفيوما
الباردة ،وكانت ما بعد الحداثة في الجزء األكبر منيا
ً
ً
ً
عاـ تميزت ما بعد الحداثة بثبلث أفكار رئيسة (غريفيثس ،5118 ،ص :)522
 .1أعرب مؤيدو ما بعد الحداثة عف موقؼ عدائي إزاء االدعاء بحقيقة مطمقة ويرفضوف
الفكرة القائمة بحقيقة خارجية مستقمة عف آراء الناس والمغة المستعممة في التعبير عف ىذه
اآلراء ،ويطالبوف بالتالي بتقويض التمييز التقميدي بيف النظرية والممارسة.

 .5سعى مؤيدو النظرية لمكشؼ عف األحداث الكبرى المزعومة بصفتيا تروج لمقمع ،إذ رأى
"غريفيثس" أف الميبرالية عمى سبيؿ المثاؿ قد حررتنا مف اإلقطاعية لتسممنا بيف يدي
الرأسمالية ،وأزاحت الماركسية الرأسمالية ببساطة لتضع مكانيا الستانيمية ،وأىمؿ العمـ الحديث

أشكاؿ المعرفة اإلنسانية لما قبؿ الحداثة وىمشيا.

 .5بينت أف مفيوـ ما بعد الحداثة يحظى بموقؼ أخبلقي مميز خاص بو ،يمكف تمخيصو بػ
احتراـ االختبلفات.
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تبدو مف الصعوبة بمكاف اإللماـ بالمقوالت األساسية لما بعد الحداثة ،لكونو ال توجد

نظرية عامة لما بعد الحداثة ،والسبب يكمف في أف ما بعد الحداثة نفسيا ضد صيغة النظريات
العامة ،فقد استخدـ العديد مف المفكريف والنقاد مصطمح ما بعد الحداثة حسب فيـ كؿ واحد

اسعا حوؿ ما يعنيو المفيوـ ،فيؿ يعني االنفصاؿ عف الحديث ،أو
منيـ ،وأثاروا بذلؾ ً
جدال و ً
استمرار لو ،أو ىؿ ما بعد الحداثة ىي استمرار لمحداثة أـ قطيعة معيا (عبد اهلل،5111 ،

ص .)156

صنؼ" ستيؼ سميث" ما بعد الحداثة بأنيا تيتـ بشكؿ أساسي بتفكيؾ ،ورفض الوثوؽ
بأي وصؼ لمحياة اإلنسانية يدعي أنو يصؿ مباشرة إلى الحقيقة ،وىي بنظره قطيعة تامة مع

كؿ أشكاؿ االدعاءات المعرفية السابقة التي تجادؿ بأنيا تحوز الحقيقة أو جزء منيا بفضؿ
استخداـ المناىج التي أنتجتيا فمسفة الحداثة ،أي المنيج العممي كطريؽ أوحد لمعمـ والمعرفة

(سميث ،5114 ،ص .)583

تتمثل السمات األساسية الت تنطمق منيا ما بعد الحداثة ي عدة اتةاىات أىميا

(عبد اهلل ،2111 ،ص :)237

 .1ىدـ األنساؽ الفكرية الجامدة واأليديولوجيات الكبرى المغمقة وتقويض أسسيا.
 .5العمؿ عمى إزالة التناقض الحداثي بيف الذات والموضوع ،بيف الجانب العقبلني والجانب
الروحي في اإلنساف ،وذلؾ مف منطمؽ االفتراض بعدـ وجود مثؿ ىذه الثنائية الميتافيزيائية.

 .5رفض الحتمية الطبيعية والتاريخية التي سادت في مرحمة الحداثة ،وال سيما مفيوـ التطور

التعاقبي أو الخطي أو الزمني الذي يحضر في األنساؽ االجتماعية والحياة االجتماعية.

وال ترفض مرحمة ما بعد الحداثة عطاءات المرحمة الحداثية بؿ تأخذىا ،وتعيد إنتاجيا
بصورة تتساقط معيا مختمؼ التناقضات ،وتتكامؿ فييا مختمؼ جوانب الوجود الفكري

واإلنساني في لُحمة واحدة ،أي أف ما بعد الحداثة محاولة إلعادة ترتيب اإلشكاليات المطروحة
ومف ثـ العمؿ عمى تنظيـ تناقضاتيا وادماجو في حركة التطور اإلنساني.

 .2.3.2.3.3دور الثقاية واأليكار (التحول البنائ ي نظرية العالقات الدولية):
دفع" الكسندر وندت" بالمقترب البنائي في العبلقات الدولية في كتابو ماذا تفعؿ الدوؿ

بالفوضى ،وىذا المقترب لـ يحاوؿ البحث فقط عف فيـ التعارض القائـ بيف العقبلنية والتأممية،

ولكنو فتح المجاؿ إلعادة التفكير في الموضوعات المركزية لمعبلقات الدولية مف قبيؿ الفوضى
34

في النظاـ الدولي ،توازف القوى ،المصمحة والنظاـ ودور المؤسسات ،ووفؽ ىذا المنطؽ؛ فإف
البنائية تعتمد عمى سيسيولوجيا التفاعبلت مع تقوية مفيوـ اليوية (لكريني.)5116 ،

ركزت البنائية عمى تأثير األفكار والمعايير والقيـ ،وبد ًال مف التعامؿ مع الدولة كمعطى

مسبؽ واالفتراض أنيا تعمؿ مف أجؿ بقائيا؛ رأت البنائية أف اليوية تتفاعؿ عبر عمميات
اجتماعية-تاريخية ،و ْأولى البنائيوف أىميةً لمخطاب السائد في المجتمع؛ كونو يعكس ،ويشكؿ
في الوقت ذاتو المعتقدات والمصالح ،ويؤسس لسموكيات تحظي بالقبوؿ ،حيث اىتمت البنائية

أساسا بمصدر التحوؿ والتغير ،وىذه المقاربة حمت بشكؿ كبير محؿ الماركسية كمنظور
ً
راديكالي لمشؤوف الدولية (بيميس ،5114 ،ص .)593
وال يمكف إغفاؿ نظريات أخرى دعت إلى تبني رؤى مغايرة حوؿ الواقع الدولي؛ كنظرية
التبعية التي طورىا بعض مفكري دوؿ العالـ الثالث ،وبموازاة ذلؾ برزت نظريات سياسية
وأكاديمية حاولت تفسير المتغيرات الدولية بعد نياية الحرب الباردة ،وتتنبأ بنوع وطبيعة
الصراعات العالمية المرتقبة مف قبيؿ مقولة نياية التاريخ" لفرانسيس فوكوياما" ،ومقولة صراع

الحضارات" لصامويؿ ىنتنغتوف" التي تختزؿ الصراعات المقبمة في الجوانب الدينية والثقافية.
وىذا ما أكد عمى أف نياية الحرب الباردة وما أعقبيا مف تحوالت دولية لـ ِّ
تؤد إلى تراجع

النظريات التقميدية المفسرة لمعبلقات الدولية؛ بؿ أدت إلى تكيفيا مع التطورات والمستجدات
التي شيدتيا نياية الحرب الباردة.
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لفصل ل بع
ليظ ي لبيائ
وميظسا حت ل لعالقا ليول

الفول الرابع
 .1.4مقدمة:

-4النظرية البنائية ومنظورات تحميل العالقات الدولية

خبلؿ الثمانينات مف القرف العشريف حدد جداالف رئيساف بنية عمـ العبلقات الدولية،

كاف األوؿ بيف الواقعية الجديدة والميبرالية الجديدة ،فقد سعت كؿ منيما كما أسمفت الدراسة إلى
تطبيؽ منطؽ النظرية االقتصادية العقبلنية عمى العبلقات الدولية ،لكنيما توصبل إلى نتائج

مختمفة جذرًيا حوؿ قابمية التعاوف الدولي ،وكاف الثاني بيف العقبلنييف وأنصار النظرية
النقدية ،وتحدى فيو النقديوف االفتراضات األبستمولوجية(:المعرفية) والمنيجية(:الميتودولوجية)
واألنطولوجية(:الوجودية) والمعيارية



لمواقعية الجديدة والميبرالية الجديدة ،في حيف اتيـ

النقديوف مف قبؿ العقبلنييف بأف ليس لدييـ ما يقولونو بشأف واقعية العبلقات الدولية.

ومنذ انتياء الحرب الباردة جرت إزاحة محاور الجداالت السابقة مف قبؿ جداليف جدد،

أحدىما بيف العقبلنييف والبنائييف ،واآلخر بيف البنائييف وأنصار النظرية النقدية ،وكاف المحفز

في ذلؾ صعود المقترب البنائي في العبلقات الدولية ،الذي تحدى عقبلنية ووضعية الواقعية

بعيدا عف النقد ما وراء النظري باتجاه
الجديدة والميبرالية الجديدة ،ودفع النظرية في ذات الوقت ً
التحميؿ اإلمبريقى لمسياسة الدولية (عبد اهلل .)5115 ،وبرزت النظرية البنائية بسبب إخفاؽ

سمميا ،فقد نشر" جوف لويس جيدز"
نظريات االتجاه التفسيري في التنبؤ بنياية الحرب الباردة
ً
مقاال بعنواف نظرية العبلقات الدولية ونياية الحرب الباردة ،انتقد فيو منظري العبلقات الدولية
ً
بسبب فشميـ في التنبؤ بنياية الحرب ،ورأى أف ىذا الفشؿ يطرح بدوره أسئمة حوؿ المناىج،

واألطر النظرية التي جرى تطويرىا لمحاولة فيـ السياسات العالمية (.)Gaddis, 1992, p 5



النظرية النقدية ( )Critical Theoryوىى ال تيتـ بتفسير وفيـ الحقائؽ الموجودة عمى مستوى العبلقات

الدولية أو السياسية الداخمية ،بؿ ترمي إلى نقدىا بغرض تغييرىا ،وتبقي عمى مسافة بينيا وبيف النظاـ
المسيطر ،وتيدؼ لدراسة جذور وتوجيات ذلؾ النظاـ بما فيو كؿ العبلقات االجتماعية والمؤسسية .لممزيد
انظر :عبد القادر ،عبد العالي ،محاضرات في نظريات العبلقات الدولية ،جامعة الطاىر موالي سعيدة،
الجزائر،5119،ص.45


النظرية المعيارية :تبحث فيما ينبغي أف تكوف عميو األحداث والوقائع ،وذلؾ عبر وضع معايير عمى

الحكـ عمى األحداث الدولية ،مثؿ :طريقة استخداـ القوة عمى المستوى العالمي ،الحرب العادلة،
أساسيا يتـ ُ

توزيع الثروة عمى المستوى العالمي .لممزيد انظر :نفس المرجع ،ص.3
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وعد" نيكوالس أوناؼ" أوؿ مف استخدـ مصطمح البنائية في العبلقات الدولية في كتابو
ُ
عالـ مف صنعنا ( )World of Our Makingعاـ(1989ـ) ،والذي ركز فيو عمى أسس
النظرية االجتماعية في العبلقات الدولية ،وانتقد أفكار وفرضيات الواقعية الجديدة

والميبرالية الجديدة كونيما تقوماف عمى مفاىيـ مادية ترى أف البيئة الدولية والمحمية ،تنعدـ فييا
بدال عنيما البعد المادي الذي يركز عمى توازف القوى
الجوانب الثقافية والمؤسسية ،ويظير ً

(.)Onuf, 1989

ودوف التطرؽ لمميزات العديد مف المقتربات النظرية؛ حاوؿ كؿ مقترب تفنيد وتصويب
بناءات ومعطيات المقترب السابؽ ،وىذا ما يفسر ظيور المدرسة البنائية ،وغيرىا مف التيارات

في العبلقات الدولية ،والتي ترصد مف الناحية المنيجية جوانب ميمة في السياسة الدولية ،وقد
يعتري فيـ الباحثيف في العبلقات الدولية بعض القصور إذا ما انصب اىتماميـ عمى إحدى

المنظورات دوف األخرى ،وليذا فإف الدبموماسي أو صانع القرار يتوجب عميو أف يتميز بميزات

بعضا ،فإذا كاف ال
خاصة أبرزىا :الدراية والفيـ العميؽ ليذه االتجاىات التي تكمؿ بعضيا
ً
ينبغي لو أف يتجاىؿ أىمية عنصر القوة ،فإنو إلى جانب ذلؾ يجب أف يؤمف بدور القوى

أيضا بإمكانيات التغيير ،والتحوؿ حسب المنظور
الوطنية ودور المؤسسات الدولية ،وأف يقتنع ً
البنائي (يسري ،1998 ،ص .)54
ركزت البنائية عمى األبنية المعيارية والمادية ودور اليوية في تشكيؿ العمؿ السياسي

وعبلقة التكويف المتبادؿ بيف الفواعؿ واألبنية ،فقد برزت بعد الحرب الباردة قضايا جديدة عمى
ٍ
خاصة صعود البعد الثقافي( :القيمي) في العبلقات الدولية ،ورغـ
مستوى السياسة الدولية ،وب

أف البنائية ال تستبعد متغير القوة ،إال أنيا ترتكز باألساس عمى كيفية نشػ ػػوء األفكار
واليويات ،والكيفية التي تتفاعؿ بيا مع بعضيا البعض ،لتشكؿ الطريقة التي تنظر بيا الدوؿ

تبعا لذلؾ (جندلي ،5113 ،ص  ،)555وبرزت قضايا
لمختمؼ المواقؼ ،وتستجيب ليا ً
األقميات ،واإلرىاب ،أو ما ُعرؼ بالفاعؿ الخفي في العبلقات الدولية ،واذكائو لمنعرات الذاتية

واالنتماءات الثقافية لؤلفراد ،باإلضافة لتزايد التركيز عمى الشعور باليويات ،وبالذات بعد

انييار االتحاد السوفييتي ،وظيور النزاعات العرقية التي كانت سمتيا األساسية دور اليويات

داخميا ،وشعورىا بضرورة ممارسة دورىا في السياسة العالمية كفاعؿ مستقؿ (جندلي،5113 ،
ص .)555
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 .2.4ماىية البنائية ي العالقات الدولية:
تعكس الدراسات الحديثة في نظرية العبلقات الدولية بشكؿ عاـ وفي مجاؿ السياسة

منافسا
اضحا بتيار البناء االجتماعي الذي ظير ليكوف
تحديدا
الخارجية بشكؿ أكثر
ً
اىتماما و ً
ً
ً
كبير لمواقعية الجديدة والميبرالية الجديدة ،وبات مف الضروري عند مناقشة المدارس الفكرية في
ًا
العبلقات الدولية التطرؽ بوضوح إلى مدخؿ البناء االجتماعي ،ولذلؾ جاءت الحاجة ليذه

الدراسة المتخصصة.

عمى الرغـ مف حداثة البنائية كاتجاه نظري في العبلقات الدولية ،إال أف جذوره الفمسفية

جدا ،وتجد أصوليا في كتابات الفيمسوؼ اإليطالي" جيامباتيستا فيكو" الذي
والتاريخية عميقة ً
رأى أف العالـ الطبيعي مف صنع اهلل ،بينما العالـ التاريخي مف صنع البشر (جندلي،5113 ،
ص  ،)442وذلؾ خير دليؿ عمى أىمية األفكار في بناء الظاىرة االجتماعية التي تستدعي
رؤيتيا مناىج مغايرة لتمؾ التي تستخدميا العموـ الطبيعية ،والمستمدة باألساس مف الفمسفة

الوضعية (معمري ،5118 ،ص .)112
سائدا في عمـ االجتماع قبؿ أف
ولعؿ في ذلؾ ما يؤكد أف النظرية البنائية كانت
اتجاىا ً
ً
تجد طريقيا إلى العبلقات الدولية ،وتتحوؿ في أواخر الثمانينات ،وبداية التسعينات مف القرف
العشريف إلى إحدى النظريات األساسية في العبلقات الدولية (عبد اهلل.)5115 ،
رأى بعض الباحثيف أف البنائية ال تعتبر نظرية واحدة ومحددة المعالـ ،وانما مازالت
عبارة عف مدخؿ عاـ لو وجود مؤثر في مختمؼ فروع العموـ االجتماعية ،ودليؿ ذلؾ استخداـ

المصطمح مف قبؿ عدة باحثيف في مختمؼ العموـ ،فقد تناولو في عمـ االجتماع كؿ مف"

بيرجر" و"لكماف" و" أنتًني جيدنز" وفي التاريخ تناولو" ىايدف وايت" وتطرؽ لو" بينيدكت

أندرسوف" في األنثروبولوجيا "،وجيف بياجت" في عمـ النفس ،كما تناولو كؿ مف" نيكوالس
أوناؼ" "والكسندر وندت" في عمـ العبلقات الدولية ،حيث مازالت البنائية لـ تبمغ مرحمة متقدمة
ليتسنى بمورتيا في نظرية واضحة ومتكاممة (.)Jorgensen, 2001, p 44
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وأياً يكن من أمر؛ ساعد عمى ظيور البنائية ي

يمكن إيةازىا ي النقاط التالية (سميث ،2114 ،ص :)329

العالقات الدولية أربعة عوامل،

 .1كاف العقبلنيوف مدفوعيف بمحاولة إعادة تأكيد تفوؽ تصوراتيـ عف النظرية والسياسة

العالمية ،وقد تحدوا المنظريف النقدييف أف يتحركوا إلى أبعد مف النقد النظري إلى التحميؿ
الحقيقي لمعبلقات الدولية ،وبينما أداف المنظروف النقديوف دوافع مثؿ ىذا التحدي ،رأى

البنائيوف فيو فرصة إلثبات القوة اإلرشادية لممنظورات غير العقبلنية.

 .5أدت نياية الحرب الباردة إلى تقويض المزاعـ التفسيرية لمواقعية الجديدة والميبرالية الجديدة،

أي منيما أو يفيـ بصورة صحيحة التحوالت النظامية التي أعادت تشكيؿ النظاـ
حيث لـ يتنبأ ّ
الدولي ،وأدت تمؾ النياية إلى تقويض افتراض المنظريف النقدييف بأف النظرية تقود الممارسة
بالمعنى الضيؽ ،ألف السياسة العالمية كشفت بصورة متزايدة ديناميات متناقضة مف التوقعات

والتشخيصات ،وىكذا فتحت نياية الحرب الباردة المجاؿ أماـ منظورات ،وتفسيرات بديمة.

 .5مع بداية التسعينات مف القرف العشريف ظير جيؿ جديد مف الباحثيف الشباب الذيف اعتنقوا
العديد مف مبادئ النظرية الدولية النقدية ،لكنيـ أروا فرصة لمتجديد في اإلحكاـ المفاىيمي،

وفي التطورات النظرية التي تستميـ الدراسات اإلمبريقية ،وشجع إخفاؽ العقبلنييف في تفسير
التحوالت النظامية ذلؾ الجيؿ الجديد مف الباحثيف عمى إعادة النظر في التساؤالت القديمة التي
خاضت فييا الواقعية الجديدة والميبرالية الجديدة ألمد بعيد ،مثؿ (:أسمحة الدمار الشامؿ ،ودور

الثقافة ،وتداعيات حالة الفوضى).

قدما ذلؾ الحماس الذي أبداه الباحثوف المنتموف لمتيار
 .4أسيـ في دفع المنظور البنائي ً
الرئيس ،والذيف أصابيـ اإلحباط بسبب اإلخفاقات التحميمية لمنظريات العقبلنية ،مف خبلؿ
اعتناقيـ لمنظور جديد عمموا عمى تحريكو مف اليامش إلى مركز الجداؿ النظري.
اُستنتج مما سبؽ أف المدخؿ البنائي في العبلقات الدولية جاء نتيجة لفشؿ المنظورات

التقميدية في تفسير التحوالت الدولية الكبرى ،مثؿ الفشؿ في توقع وتفسير التغيرات المتسارعة


توجو فمسفي يػرى أف أصػػؿ المعػرفػة ىػو التػجػربة ،ويػطمؽ عػميو المػذىب التػجريػبي ،ويؤمف أف كامؿ المعرفة

اإلنسانية تأتي بشكؿ رئيس عف طريؽ الحواس والخبرة والػمػشػاىػدة والػمبلحػظة والتػجػربػة ،ومعنى ذلؾ أف

أصبل ،أو أنػيػا مقتصرة عػمى الحػقائؽ التػحػميمية ،ويدؿ المفيوـ عمى كؿ ما
الػمعػرفة المسبقة غيػر المػوجودة
ً

يتعمؽ بدراسة المجتمع اإلنساني باالحتكاـ لمواقع المحسوس سواء باختيار المشكمة وجمع الحقائؽ أو تصنيؼ

البيانات وتحميميا .راةع :ذوقاف عبيدات ،وآخروف ،البحث العممي مفيومو وأدواتو وأساليبو ،دار الفكر ناشروف

وموزعوف ،عماف ،5116 ،ص .544
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التي أتت عمى بنية النظاـ الدولي ،وفرضت نفسيا عمى الميتميف والمقرريف فيو ،ولذلؾ وجد

البنائيوف الفرصة سانحة لنقد مدارس العبلقات الدولية التي ظمت مييمنة عمى عممية تفسير

الظواىر الدولية ،وانصب نقدىـ عمى االفتراضات التي يقوـ عمييا منطؽ الواقعية الجديدة

والميبرالية الجديدة ،ومف ثـ دعت البنائية لمنظور جديد لو افتراضاتو الخاصة ،ومكوناتو

المتميزة ورؤيتو المغايرة في تفسير العبلقات الدولية.

 .1.2.4تعريف البنائية ي العالقات الدولية:
اعتبرت البنائية طريقًا لدراسة العبلقات االجتماعية ،ويشير لذلؾ" نيكوالس أوناؼ"
( ،)Onuf, 1998, p 58وبينما تتداخؿ وتتقاطع البنائية مع المداخؿ النظرية األخرى ،إال
مستقبل يتألؼ مف مجموعة مف المفاىيـ واالفتراضات التي تساعد
مدخبل
نظاما أو
تكوف
أنيا ِّ
ً
ً
ً
تكوف نظرية
عمى دراسة العبلقات بيف مجموعة مف الفاعميف في نظاـ أو بناء معيف ،لكنيا ال ِّ
بعينيا بالمفيوـ الوضعي والدقيؽ لمنظرية ،أي أنيا ال تقدـ تفسيرات عامة لسموؾ األفراد ،وال

تنبؤا لمتغيير في
تقدـ إجابات عف سبب اختبلؼ المجتمعات عف بعضيا ،وال تقدـ شرًحا أو ً
أسسا
العالـ أو النظاـ الدولي ،وكؿ ما تقدمو ىو أف تجعؿ مف الممكف ألي باحث أف يضع ً
نظرية متعمقة بأشياء أو ظواىر تبدو مختمفة ومنفصمة وال عبلقة بينيا ،لكوف المفاىيـ

المستخدمة عف ىذه الظواىر عادةً ما تكوف منفصمة ومتباعدة وغير المتكاممة (المصري،
 ،5114ص .)514
تختمؼ النظرية البنائية عف النظريات األخرى ،وتنضـ إلى ما يعرؼ بالنظريات ما بعد

الوضعية ،وىي النظريات التي ال تعترؼ بالقيمة المعرفية لمعمـ في تفسير العالـ الخارجي
وفيموِّ ،
وتركز عمى الجانب االجتماعي وعمى تأثير عناصر مثؿ (:اليوية والمعايير والمبادئ
والتأىيؿ في بناء التكامؿ) (مقمد ،5115 ،ص .)23
طور" الكسندر وندت" النظرية البنائية في مقاؿ لو عاـ (1995ـ) معنوف بػ "الفوضى
ىي ما تصنعو الدوؿ ،البناء االجتماعي لسياسات القوة"؛ حيث دفع بالمقترب البنائي إلى حقؿ

العبلقات الدولية ،وحصؿ المقاؿ عمى أىمية واسعة في العبلقات الدولية ،وحاوؿ ىذا المقترب
البحث عف فيـ التعارض القائـ بيف العقبلنية والتأممية ،كما فتح المجاؿ إلعادة التفكير في
الموضوعات المركزية ليذا التخصص مف قبيؿ الفوضى في النظاـ الدولي ،توازف القوى،

المصمحة والنظاـ ،ودور المؤسسات (.)Wendt, 1992, p 391
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وركزت البنائية عمى دور الثقافة والقيـ واألفكار في العبلقات الدولية ،وتناولت بالتحميؿ

المثؿ ،وبخبلؼ المدارس األخرى؛ تطرح تساؤالت مف قبيؿ :ىؿ
قضايا اليوية واألفضميات و ُ
يمكف تفسير أنماط القوة وأشكاؿ استمرارىا باالعتماد فقط عمى االعتبارات المادية؟ أـ يتحقؽ
ذلؾ بإدراج الجوانب الثقافية؟ كيؼ تشكمت ىوية الدولة؟ كيؼ يعرؼ مواطنو الدولة أنفسيـ؟

كيؼ تؤثر البيئة في سموؾ الفاعميف ،وفي مكوناتيـ مف ىويات ومصالح ومقدرات؟ كيؼ تؤثر

المثؿ واليويات في سياسات الدولة مثؿ :سياسة األمف القومي؟ (أحمد ،5112 ،ص .)162
ُ

ووفقًا لممعطيات السابقة ،اعتمدت البنائية عمى سيسيولوجيا التفاعبلت مع تقوية مفيوـ
اليوية ،حيث اعتبر البنائيوف أف سموؾ الفرد في حالة المجتمع ،والدولة في حالة العبلقات
الدولية يتحدد مف خبلؿ اليوية التي تميزه أو يعترؼ بيا ويقرىا الفاعؿ ،و ِّ
يركز ىذا االتجاه
بدال مف النظر إلى الدولة كمعطى مسبؽ ،واالفتراض أنيا تعمؿ مف
عمى تأثير األفكار ،إذ ً

أجؿ بقائيا ،رأى البنائيوف أف اليوية تتفاعؿ عبر عمميات اجتماعية  -تاريخية ،كما أولوا
أىمية لمخطاب السائد في المجتمع ،كونو يعكس ،ويشكؿ في الوقت ذاتو المعتقدات

والمصالح ،ويؤسس كذلؾ لسموكيات تحضي بالقبوؿ ،واىتمت البنائية باألساس بمصدر

التحوؿ والتغير ( ،)Checkel, 1998, p 324ويمكف النظر ليذه المقاربة أنيا قد حمت بشكؿ
كبير محؿ الماركسية كمنظور راديكالي لمشؤوف الدولية.
آمنت البنائية بتطور العبلقات الدولية عمى أساس ترابط السياسة الدولية والسياسة

الداخمية؛ إذ رأى البنائيوف أف ىذا الترابط يقوـ عمى أساس سموكيات وقواعد خاصة مثؿ(:
مفاىيـ اليوية والثقافة) ،وأكدت البنائية مف الناحية العممية عمى أف األمف القومي لدولة معينة

يكوف عرضة لمتغير مع تغير محددات السياسة الخارجية ليذه الدولة ،وبتطور المحددات

المتحكمة في السياسة الخارجية لمحكومات في فترة ما بعد الحرب الباردة حدث تطور في

أبعادا جديدة لؤلمف القومي ( ،)Wendt, 1992, p 393وبالتالي
العبلقات الدولية بشكؿ أفرز ً
ركزت البنائية عمى تأثير األفكار ،وتفاعؿ المصمحة واليوية بواسطة عمميات اجتماعية،
وحسب النظرية البنائية فإف األفكار ىي ما يحرؾ العالـ ،والفرد ىو وحدة التحميؿ.

 .2.2.4وور البنائية ي العالقات الدولية:
تماما ،إذ أنو
ورغـ مف أف البنائية تبدو نظرية واحدة إال أف الواقع عمى عكس ذلؾ ً
وعمى غرار االنقساـ داخؿ النظرية النقدية ،انقسـ البنائيوف إلى اتجاىيف ىما (:الحداثيوف وما

بعد الحداثييف) ،حيث توجد تقسيمات مختمفة لمبنائية ،كما توجد فروقات بيف منظرييا تنبع مف
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استخداميـ لمناىج أبستمولوجية مختمفة ،إال أنيـ يتقاسموف افتراض أساسي ،وىو أف البنائية
تمحورت حوؿ الوعي البشري ودورة الحياة الدولية (سميث ،5114 ،ص  ،)551وفيما يمي
أبرز االختبلفات بيف االتجاىيف:

 .1.2.2.4البنائية الحداثية (:)Modern Constructivism
ُسػ ػ ػ ِّمى منظ ػ ػػرو ى ػ ػػذا االتج ػ ػػاه بن ػ ػػائيو الصػػ ػػورة الثالث ػ ػػة نتيج ػ ػػة قب ػ ػػوليـ مي ػ ػػوؿ الواقعيػػ ػػة
الجديػ ػػدة نحػ ػػو بنػ ػػاء نظريػ ػػة نسػ ػػقية ،وىػ ػػذه الصػ ػػورة اسػ ػػتنتجيا" والتػ ػػز" وقامػ ػػت عمػ ػػى كػ ػػؿ مػ ػػف
الفػ ػػرد و الدولػ ػػة والنظػ ػػاـ الػ ػػدولي؛ وبػ ػػرزت أعمػ ػػاؿ ىػ ػػذا االتجػ ػػاه فػ ػػي أفكػ ػػار" الكسػ ػػندر ونػ ػػدت"
(.)Wendt, 1995, p 70

تباعا ،كما
وتمسؾ البنائيوف الحداثيوف بفكرة أف ىوية الدولة تصوغ مصالحيا وسموكيا ً
ِ
المنظمة لمدولة كخصوصياتيا الداخمية ،األيديولوجية ،المادية ،والبشرية،
ميزوا بيف اليوية
وىويتيا االجتماعية؛ أي المعنى الذي ينسبو الفاعؿ لنفسو عند أخذه منظورات اآلخريف

(حشاني ،5118 ،ص .)99
ركز" وندت" مف خبلؿ التزامو بالنظرية النسقية عمى الدور المشكؿ لمتفاعؿ االجتماعي

مفترضا أف
نسبيا بخصوص المسار البنائي،
ً
الدولي ،وقاده ىذا الطرح إلى تبني تصور ضيؽ ً
وتبعا لذلؾ؛ تعيد ممارسات الدوؿ
البنى المؤسسية تجعؿ مف الدوؿ فواعؿ دولية شرعية،
ً
تشكيؿ مثؿ ىذه البِنى ( ،)Wendt, 1995, p 71وبعبارة أخرى ،تمنح بنائية الصورة الثالثة
أىمية جزئية لممصادر غير النسقية ليوية الدولة كثقافتيا السياسية عمى سبيؿ المثاؿ ،وىي

جادا عف الدوؿ والنظاـ الدولي.
ًا
بذلؾ تقدـ
تصور ً

 .2.2.2.4البنائية ما بعد الحداثية (:)Post- Modernism
رفضت البنائية ما بعد الحداثية أو بنائيو الصورة الرابعة رؤية" الكسندر وندت" النسقية،
واىتمت أكثر بديناميكيات التحوؿ الدولي ،ومف أبرز منظرييا" فريدريؾ كراتشويؿ" الذي رفض

فكرة وجود حقميف :أحدىما دولي واآلخر داخمي ،وتبنى منظور أكثر شمولية يبحث عف دمج
الظاىرة الدولية والداخمية (.)Kratochwil, 2008, p 80

أفرزت بنائية الصورة الرابعة تحميميف متباينيف بشأف التغير عمى المستوى الدولي ،ركز

األوؿ عمى التحوالت الكبرى بيف( :النظـ) الدولية ،أي التحوؿ مف نظاـ العصور الوسطى إلى
النظاـ الدولي الجديد مع التأكيد عمى مبدأ السيادة ،وركز الثاني عمى التحوالت الجارية في
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إطار النظاـ الدولي الجديد ،والتي يعيرىا كراتشويؿ أىمية بالغة ،وتساءؿ لماذا آلت الحرب

الباردة لتمؾ النياية المفاجئة المتمثمة بتفكؾ االتحاد السوفييتي؟ (حشاني ،5118 ،ص .)111

َع ززت التحوالت الدولية التي صاحبت تفكؾ االتحاد السوفييتي الطرح الذي تقدـ بو
بنائيو ما بعد الحداثة؛ ويمكف التماس تمؾ التحوالت مف خبلؿ (عبد الحي ،5115 ،ص :)2
 .1التحول ي وحدات العالقات الدولية :حيث لـ تعد الدولة ىي الفاعؿ الوحيد في العبلقات
الدولية ،إذ زاحميا عدد جديد ،ومتزايد مف الوحدات والفواعؿ.
 .5التحول ي

موضوع العالقات الدولية :فقد أخذ العامؿ االقتصادي دوره بيف العوامؿ

السياسية واالجتماعية األخرى؛ مما أدي إلى ظيور نظريات ومقاربات جديدة ،سعت إلى
تفادي القصور الفكري الذي سقطت فيو النظريات التقميدية.

و َّ
أدت عوامل عديدة ظيرت كموقف نقدي إلى إعطاء قوة دايعة لالتةاىين :الحداث

وما بعد الحداث ؛ ومن تمك العوامل (حةاج ،2118 ،ص :)145

 .1أزمة الدولة القومية /الوطنية والتوترات العرقية واإلثنية ،وشيوع الحركات االنفصالية.
 .5تطور المجتمع المدني في مواجية ىيمنة الدوؿ.

 .5ظيور عوامؿ اليوية والثقافة في السياسة العالمية.
 .4صعود دور الديف( :اإلسبلـ ،المسيحية ،والييودية).
وأيا يكف مف أمر ،اىتـ بنائيو ما بعد الحداثة بتأويؿ ،وتفسير المعاني الموضوعية التي
تشكؿ الترتيبات المؤسسية التي تتكوف منيا الحياة السياسية الدولية .وبشكؿ عاـ ،تحاوؿ
البنائية توضيح واستكشاؼ عدة أمور أنطولوجية مركزية بشأف الحياة االجتماعية والسياسية،

وىي ما تناولتو الدراسة عند الحديث عف البناء النظري والمعرفي لمبنائية.

 .3.2.4البناء النظري والمعري لمبنائية:
غطت البنائية مجاالت متعددة مثؿ دور العامؿ اإلنساني في دراسة السياسة الدولية

جنباً إلى جنب مع دراسة الدولة مف خبلؿ األفكار المتغيرة ،والمعايير ،واالتجاىات ،والثقافة،
والمغة ،والتاريخ ،وىذه المسائؿ تشكؿ محور التحميؿ لدى النظرية البنائية ،كما توسعت البنائية

لتشمؿ منظري الحداثة وما بعد الحداثة ،وشممت كذلؾ منظري النسوية ،واالعتماد المتبادؿ،

فضبل عف اتجاىات أخرى ،حيث إف البنائية ليست منعزلة عف التطورات والتغيرات الفكرية،
ً
والنظرية في حقؿ العبلقات الدولية ،بؿ إنيا تستند إلى فكرة المصالح المشتركة داخؿ النظاـ
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الدولي ،وأكد البنائيوف عمى القدرة عمى الربط بيف المفاصؿ الرئيسة لمنظرية في السياسة

الدولية (.)Hopf, 1998, p 197

وبتحميؿ البناء النظري لمبنائية بشكؿ أكثر عمقًا؛ يمكف القوؿ إف البنائية أجادت وصؼ
التغيرات وفؽ المعايير واألفكار؛ بمعنى أف قدرتيا عمى تفسير األحداث والتطورات ترتبط بفيـ
غما عف ذلؾ تظؿ لمبنائية قدرة محدودة في فيـ عمؿ المؤسسات
طبيعة األفكار واتجاىاتيا ،ور ً
والظروؼ المؤسسية والمادية الضرورية لدعـ تبمور إجماع حوؿ القيـ واألفكار الجديدة

( ،)Snyder, 2004, p65ويعد ذلؾ بحد ذاتو معضمة كبيرة ،وتوجد معضمة أخرى تتمثؿ في
محدودية البنائية في تفسير األحداث الدولية ،وتحميميا في حاؿ األزمات واالضطرابات.

وسعى البنائيوف الحداثيوف وما بعد الحداثييف إلى توضيح واستكشاؼ ثبلثة أمور،
أنطولوجية رئيسة بشأف الحياة االجتماعية والسياسية ،وىي مبادئ يزعموف أنيا توضح السياسة
العالمية بدرجة أكبر مف االفتراضات العقبلنية المنافسة ليا ،ويمكف تمخيص تمؾ المبادئ فيما

يمي:

 .1.3.2.4أىمية األيكار إلى ةانب القوة المادية ي تشكيل األبنية:
فيما يتعمؽ بقدرة األبنية عمى تشكيؿ سموؾ الفاعميف االجتماعييف والسياسييف ،سواء
أكانوا دوًال أـ أفر ًادا؛ اعتقد البنائيوف أف األبنية المعيارية أو الفكرية عمى القدر نفسو مف
األىمية كاألبنية المادية ،وكما أكدت الواقعية الجديدة عمى البنية المادية لتوازف القوة
العسكرية ،وكذلؾ شدد الماركسيوف عمى البنية المادية لمنظاـ الرأسمالي العالمي ،جادؿ

أيضا ،وأنيا
البنائيوف بأف النظـ المشتركة لؤلفكار والمعتقدات والقيـ تتمتع بخصائص بنيوية ً
كبير عمى العمؿ االجتماعي والسياسي ،وأرجع البنائيوف تفسير أىمية تمؾ األبنية
تأثير ًا
تؤثر ًا
إلى أف الموارد المادية يصبح ليا معنى بالنسبة لمعمؿ اإلنساني فقط مف خبلؿ بنية المعرفة

المشتركة التي تتجذر فييا.)Wendt, 1995, p 73( 



عمى سبيؿ المثاؿ؛ في كؿ مف كندا وكوبا إلى جوار الواليات المتحدة ليس باستطاعة توازف القوة العسكرية

يفسر حقيقة أف كندا حميؼ لمواليات المتحدة بينما كوبا عدو ليا .حيث تغطي األفكار المتعمقة
البسيط أف ِّ

باليوية واأليديولوجية واألبنية الراسخة لمعداوة والصداقة التوازف المادي لمقوة بيف كندا والواليات المتحدة ،وكوبا
يشدد البنائيوف كذلؾ عمى أىمية األبنية المعيارية والفكرية ،ألنيا ِّ
والواليات المتحدة .كما ِّ
تشكؿ اليويات
االجتماعية لمفاعميف السياسييف ،كما ِّ
تشكؿ المعايير المؤسسية لؤلكاديمي ىوية األستاذ الجامعي؛ تكيؼ

معايير النظاـ الدولي اليوية االجتماعية لمدولة ذات السيادة.
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 .2.3.2.4دور اليويات وتأثيرىا عمى سموكيات الوحدات وموالحيا:
جادؿ البنائيوف بأف فيـ كيفية تكييؼ األبنية غير المادية ليويات الفاعميف في غاية

األىمية ،ألف تمؾ اليويات تميـ المصالح ،وبالتالي التصرفات ،وذىب البنائيوف إلى أف فيـ

كيفية بمورة الفاعميف لمصالحيـ لو أىمية خاصة ،وحاسمة في تفسير نطاؽ واسع مف الظواىر
السياسية الدولية ،التي يتجاىميا العقبلنيوف أو يسيئوف فيميا ( Reus-Smit, 2001, p

 ،)217ومف أجؿ تفسير تشكؿ المصالح ،ركز البنائيوف عمى اليويات االجتماعية لؤلفراد
والدوؿ ،وكما رأى" الكسندر وندت" فإف اليويات ىي أساس المصالح ،وال يعارض البنائيوف

شيئا طالما
فكرة أف الفاعميف قد يكونوا معنييف بمصالحيـ الذاتية ،لكنيـ أروا أف ذلؾ ال يعني ً
عرفوا كيؼ يقوـ الفاعموف بتعريؼ أنفسيـ وكيؼ يساعد ذلؾ في تحديد تمؾ المصالح
(.)Wendt, 1992, p 398

 .3.3.2.4التداخل بين البنية والفاعل:
بعضا بصورة تبادلية؛
رأى البنائيوف أف الفواعؿ واألبنية تسيماف في تأسيس بعضيا
ً
حيث يمكف أف تكيؼ األبنية المعيارية والفكرية ىويات ومصالح الفاعميف؛ لكف تمؾ األبنية ما
كانت لتوجد لوال الممارسات التي يمكف معرفتيا ألولئؾ الفاعميف ( Reus-Smit, 2001, p

 ،)209واقترح تركيز" وندت" عمى القوة العارضة لؤلبنية ،ونزعة العديد مف البنائييف إلى دراسة

تماما مثؿ الواقعييف الجدد ونظرائيـ
كيفية تشكيؿ المعايير لمسموؾ ،أف البنائييف بنيويوف
ً
الماركسييف ،ولكف بإمعاف النظر؛ يستشؼ أف البنائييف يستحسف تصنيفيـ باعتبارىـ تركيبييف،

أي أنيـ أكدوا عمى تأثير األبنية غير المادية عمى اليويات والمصالح ،لكنيـ ركزوا بنفس
األىمية عمى دور الممارسات في الحفاظ عمى تمؾ األبنية وتغييرىا ،وتحدد كؿ مف المعايير

ػز؛ إذ عمػػى عكػػس ال ػواقعييف الػػذيف يػػروف أف البِنيػػة تتحػػدد وفػػؽ بيئػػة
 يعتبػػر مفيــوم ال يبنيــة لػػدى البِنػػائييف متميػ ًا
تحوليػا ينظػر
نموذجػا
مكانػا ،فػإف البنائيػة حسػب" الكسػندر ونػدت" تقػدـ
مادية جامدة يتكوف ضمنيا ويتخذ الفعؿ ً
ً
ً
لمبنيػػة كأفكػػار وخطابػػات وكمصػػادر ماديػػة؛ وبخاصػ ٍػة فيمػػا يتعمػػؽ بممارسػػات العناصػػر المكونػػة ليػػا وتحوالتيػػا
المحتممة ،وب اإلضافة لممكونات المادية :القوة العسكرية ،الجغرافية السػكانية...إلخ ،تأخػذ البنائيػة بعػيف االعتبػار
مكونات ذات طبيعة معنوية مف خطابات وأفكار .وعميو؛ تتضمف البنية حسب البنائية جممة مف العناصر التػي
ىي مجموعة مف القواعد والمعارؼ والطموحات واآلماؿ ذات الطبيعة المشتركة التي تعبر عف وضعية مشتركة
مف قبؿ مجموعة الفاعميف ،وىػي ضػرورية لتفػاعبلتيـ .والمصػادر الماديػة التػي تحظػى بمكانػة ثانويػة ،وال تتخػذ

معنى أو ال تبرز قيمتيا الفعمية إال في سياؽ اجتماعي مشترؾ وممارسات وأفعاؿ الفاعميف.
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المؤسسية واألفكار معنى وىوية الفاعؿ الفرد ،وأنماط النشاط االقتصادي والسياسي والثقافي

المبلئمة التي ينخرط فييا أولئؾ األفراد (.)Wendt, 1992, p 406

 .4.2.4اليتراضات األساسية لمنظرية البنائية:
اختمفت منطمقات البنائية كميا عف االفتراضات النظرية التقميدية ،وحوؿ كيفية حدوث
التحوالت في سموؾ الدوؿ ،وساعدت رؤية البنائية عمى إعادة دراسة األفكار في حقؿ

العبلقات الدولية ،ومف ىذا المنطمؽ رأى عدد مف منظري البنائية ومنيـ" كراتشويؿ" أنو ال
مثبل فيـ مسألة تفكؾ االتحاد السوفييتي دوف فيـ األفكار التي أسيمت في سقوطو مثؿ
يمكف ً

البروسترويكا (.)Kratochwil, 2008, p 89

اجتماعيا ومرتبط بمفيوـ كؿ شخص لو ،ولذلؾ
مبنى
كما آمنت البنائية بأف الواقع
ً
ٌ
اعتمدت بعض األسس األبستمولوجية ،وتشدد عمى أف العبلقات الدولية ال يمكف حصرىا
بأفعاؿ ،وتفاعبلت عقمية ضمف حدود مادية كما ترى الواقعية الجديدة أو ضمف حدود مؤسسية
عمى المستوييف الداخمي والدولي كما اعتقدت الميبرالية الجديدة ،إذ ال يندرج التفاعؿ بيف الدوؿ

ضمف مصالحيا القومية ،وانما يتـ إدراكو بصفتو نمطًا مف األعماؿ يصوغ اليويات ،وتعمؿ
ىي عمى صياغتو عبر الزمف (غريفيثس ،5118 ،ص  ،)118ومف وجية نظر البنائية فإف

القضية الرئيسة بعد الحرب الباردة تكمف في إدراؾ المجموعات المختمفة ليوياتيا ومصالحيا،

حيث ركزت البنائية عمى كيفية تبمور األفكار واليويات ،وكيفية تفاعميا مع بعضيا ،لتشكؿ
تبعا لذلؾ.
الطريقة التي تنظر بيا الدوؿ لمختمؼ المواقؼ ،وتستجيب ليا ً
اعتمادا عمى تصور وادراؾ" الكسندر وندت"؛ انطمقت البنائية مف االفتراضات
و
ً
األساسية التالية لتقديـ فيـ أو إدراؾ أكثر عمقًا لمسياسة الدولية (وندت ،5116 ،ص :)561

 .1.4.2.4الدول ى الوحدات األساسية لمتحميل:
اء
دأبت البنائية بمنيجيا التركيبي عمى تجميع مختمؼ مظاىر التحوؿ والنشاط ،سو ً
أكاف عمى المستوى الداخمي أـ عمى المستوى الخارجي لمدوؿ ،ورغـ اعترافيا بأىمية مركز
فاعبل ذو أىمية إلى جانب مجموعة فواعؿ أخرى مف
الدولة ،إال أف البنائية اعتبرت الدولة
ً

غير الدوؿ ،وتطرقت الدراسة لتمؾ الفواعؿ عند الحديث عف القوى الفاعمة في العبلقات

الدولية.
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 .2.4.2.4البنى الرئيسة لنظام الدول تقوم عمى التبادل الفكري:
اعتقدت البنائية أف لمعوامؿ الفكرية أفضمية عمى العوامؿ المادية ،حيث ركزت المقاربة

البنائية عمى مفيوـ اليوية كمحدد تفسيري لتوجيات السياسة الخارجية ،وفي صياغة السياسات

محددا لمسياسة العالمية ،بحيث تفسر
عامبل
األمنية لمدوؿ ،لذلؾ تعتبر اليوية بالنسبة لمبنائية
ً
ً
سموكيات الدوؿ وفقًا لمبدأ اليويات ىي مف تصنع المصالح.

 .3.4.2.4ىويات وموالح الدول تتشكل بفعل البنى الةتماعية:
نظرت البنائية إلى ىويات ومصالح الدوؿ بأنيا ليست معطى سابقًا أو موجودة بشكؿ
منعزؿ ضمف النظاـ ،حيث تتشكؿ اليويات مف خبلؿ مجموعة مف القيـ والمعايير واألفكار
اجتماعيا ،واليوية ليست ثابتة كونيا تنتج في إطار عبلقات اجتماعية تقوـ
المؤسسة والمبنية
ً
بيف األفراد والجماعات الذيف يفضموف انتياج تمؾ اليويات وفقًا لجممة مف المتغيرات ،واليوية

اء أكاف يتعمؽ بالجانب األمني أـ
المؤسسة لمدوؿ ىي التي تحدد طبيعة مصالحيا سو ً
االقتصادي أـ السياسي ...إلخ.
واعتقدت الدراسة أف البنائية ومف خبلؿ ىذه المنطمقات واالفتراضات حاولت بناء نظرة

أو تصور أكثر اجتماعية وأكثر إرادية ،أي عكس المفاىيـ المادية والحتمية لمتصورات الواقعية
دال مف النظر إلى الدولة
الجديدة ،وركز ىذا االتجاه حسب" وندت" عمى تأثير األفكار ،فب ً

كمعطى مسبؽ واالفتراض أنيا تعمؿ مف أجؿ بقائيا ،ترى البنائية أف اليوية تتفاعؿ عبر

عمميات اجتماعية-تاريخية .كما أعطت البنائية أىمية لمخطاب السائد في المجتمع؛ كوف ىذا

الخطاب يعكس ويشكؿ في الوقت نفسو المعتقدات والمصالح ،ويؤسس لسموكيات تحظي

بالقبوؿ ،إذ اىتمت البنائية بمصدر التحوؿ والتغير.
نظرت البنائية مف خبلؿ ىذا الطرح لػ" وندت" إلى النظاـ الدولي نظرة اجتماعية،
باعتبار أف الوحدات الرئيسة المكونة لو تبنى عمى أساس التفاعبلت االجتماعية المستمرة التي

تؤدي إلى سموكيات غير المستقمة ،ولذلؾ نظرت البنائية عمى عكس الواقعية لمدولة بمنظور

سيسيولوجي حتى وأف تشاركتا في النظر لمدولة بأنيا الفاعؿ األساسي .وتظير ىذه النظرة
االجتماعية كذلؾ عمى مستوى البيئة الخارجية لمدوؿ مف خبلؿ عبلقاتيا الدولية وتفاعبلتيا في

النظاـ الدولي.
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مف جية ثانية أشار" بوؿ فيوتي" و "مارؾ كوبي" إلى افتراضات أخرى ميمة تنطمؽ

منيا البنائية (:)Viotti, 2012, p 278

 .4.4.2.4ريض اليتراضات الوضعية:
قدمت البنائية إسيامات في الجدؿ والحوار األبستمولوجي واألنطولوجي في العبلقات
الدولية ،حيث رفضت البنائية االفتراضات الوضعية بوجود قواعد أو قوانيف تحكـ الظاىرة

االجتماعية والسياسية بعيدة عف إرادة الفاعؿ ،وقدرتو عمى التأثير في محيطو ،كما رفضت

افتراضات الوضعية بإمكانية الموضوعة ،أي فصؿ الباحث لذاتو عف الموضوع.
ويظؿ أحد االفتراضات الرئيسة لمبنائية الذي جاء كرد فعؿ عمى المقاربات الواقعية ىو

اجتماعيا يتسـ
كيانا
رؤيتيا لمواقع الدولي الذي يتأثر بدور البنى االجتماعية واألفكار ،ويصبح ً
ً
بالتفاعؿ المستمر بيف الوحدات السياسية المكونة لمنظاـ الدولي ،كما تطمؽ البنائية فكرةً مفادىا

استنادا إلى ترتيبات النظاـ الدولي.
التكويف المتبادؿ التي ينظر مف خبلليا لسموكيات الفاعميف
ً

 .5.4.2.4القوى الفاعمة ي العالقات الدولية:
اىتمت البنائية بالقوى الفاعمة مف غير الدوؿ مثؿ :المنظمات الدولية والمنظمات غير
الحكومية ،وركزت البنائية عمى العوامؿ المعرفية والذاتية ،التي تنتج عف تفاعؿ ىذه الفواعؿ
في عبلقاتيا البينية .وعند الحديث عف القوى الفاعمة في العبلقات الدولية مف غير الدوؿ،

يمكف تعريف الفاعل بأنو كؿ سطمة أو جياز أو جماعة أو حتى شخص داخمي أو دولي
دور في السياسة الدولية بحيث يؤثر ،ويتأثر بتمؾ السياسة وفؽ حدود
يكوف بمقدوره أف يؤدي ًا
إمكاناتو ومساىمتو ،وتتطمب عممية تأدية الدور اتخاذ قرار معيف أو القياـ بفعؿ معيف ،وىو ما
يؤكد عمى أف الفواعؿ الذيف تحكميـ العبلقات البينية يتصفوف بالتنوع بقدر ما يكونوا متعدديف.

التال :

وأوةزت الدراسة القوى الفاعمة من غير الدول ي

السياسة الدولية عمى النحو

 .1المنظمات الدولية الحكومية:
وتُعرؼ المنظمة الدولية بأنيا ىيئة دائمة تنشئيا الدوؿ لممارسة اختصاصات دولية ،أو
ىي ىيئة أنشأتيا الدوؿ لئلشراؼ عمى شأف مف شؤونيا المشتركة ،وتمنحيا تخصصات ذاتية

تباشر بيا في المجتمع الدولي ،وفي مواجية الدوؿ األعضاء (الحديثي ،5111 ،ص .)131
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وحور الفقو الدول خوائص المنظمات الدولية ي العناور األربع التالية:
 .1الستمرارية :حيث ييدؼ إنشاء المنظمة الدولية تحقيؽ مصالح مشتركة ومستمرة ،وىو ما
يتطمب وجود دائـ ومستمر ،وىو ما يميز المنظمة الدولية عف المؤتمرات الدولية التي تنعقد

غالبا إلبراـ معاىدة دولية ،أو قد تجمع بيف قادة الدوؿ لمناقشة قضايا تمس مصالحيا (يونس،
ً
 ،1991ص .)81
 .5الوفة التفاقية :تستند المنظمة الدولية في نشأتيا إلى اتفاؽ دولي بيف الدوؿ األطراؼ
فيو ،وىو ما يعني أف العضوية في المنظمة اختيارية ،وتخضع إلرادة الدوؿ مف خبلؿ الموافقة
عمى الميثاؽ الذي يحدد قبوؿ الدوؿ وموافقتيا (عبد الكافي ،5115 ،ص.)515

 .5الوفة الدولية :تميز ىذه الصفة بيف المنظمات الحكومية وغير الحكومية ،إذ عندما تكوف
العضوية في المنظمة مقتصرة عمى الدوؿ فقط دوف غيرىا مف الكيانات األخرى تكوف المنظمة
منظمة دولية حكومية (يونس ،1991 ،ص .)39

 .4اإلرادة الذاتية :ويقصد بذلؾ أف يكوف لممنظمة القدرة عمى التعبير عف رأي مستقؿ عف
آراء الدوؿ المكونة ليا ،وعمى الرغـ مف أف مف يسيـ في تكويف إرادة المنظمة ىي الدوؿ

األعضاء فييا ،إال أنو يتوجب أف يكوف الرأي الذي يصدر عف المنظمة مختمفًا عف رأي كؿ
دولة عمى حدة مثؿ (:األمـ المتحدة ،وجامعة الدوؿ العربية)...الخ (الحديثي ،5111 ،ص
.)135

 .2المنظمات الدولية غير الحكومية:
تُعرؼ كؿ منظمة دولية لـ تنشأ عف طريؽ االتفاقات بيف الحكومات بأنيا منظمة دولية
غير حكومية ،ويشار إلى كؿ تجمع أو جمعية أو حركة جرى إنشائيا بشكؿ دائـ مف طرؼ
أفراد ينتموف إلى بمداف مختمفة بغرض متابعة أغراض غير الربحية بأنيا منظمة دولية غير

الحكومية ،ويراد مما سبؽ الداللة عمى أف المنظمات الدولية غير الحكومية ،ىي منظمات
تعمؿ بصفة مستقمة عف إرادة الدوؿ مف حيث عضويتيا واألنشطة التي تقوـ بيا ،وتيدؼ إلى

تقديـ سمع وخدمات بشكؿ تطوعي غير الربحي ،وتعمؿ عمى مستويات دولية في إطار شبكي،

وتنشط ىذه المؤسسات عمى مستوى العالـ مف خبلؿ فروعيا المنتشرة ،وتتنوع القضايا التي
تيتـ بيا مف اجتماعية تنموية إلى إغاثية إنسانية ،إلى جانب االىتماـ بحقوؽ اإلنساف وحماية

البيئة ...إلخ (مرايسي ،5115 ،ص  55و.)53
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وساعد في ظيور المنظمات الدولية غير الحكومية تنامي ظاىرة العولمة عقب انتياء

الحرب الباردة وتشكؿ النظاـ الدولي ،إضافةً إلى تبني عديد الدوؿ لمبادئ الديموقراطية واعادة
بناء دساتيرىا لتسييؿ عمؿ منظمات المجتمع المدني ،إضافةً إلى المعايير والقوانيف الميبرالية

خصبا بفعؿ تنامي ظاىرة العولمة؛ مثؿ :االنفتاح عمى األسواؽ وتعزيز
مجاال
التي وفرت
ً
ً
عوضا عف تراجع دور الدولة التقميدي لصالح ىذه الفواعؿ ،وتراجع
الجوانب االقتصادية،
ً
مجاالت احتكارىا وسيطرتيا المركزية ،وظيور مفاىيـ جديدة ترتبط بالمجتمع المدني العالمي

(.)Scholte, 1999, p 11

ساىـ نشاط المنظمات الدولية غير الحكومية في تفعيؿ دور الفواعؿ غير الدولية في

ال عبلقات الدولية ،وانتقؿ عمؿ ىذه المنظمات مف وطني محمي إلى إقميمي ثـ عالمي،
وفرضت نشاطات ىذه المنظمات أثرىا عمى عمؿ الحكومات المحمية ،حيث باتت تطالب

باحتراـ حقوؽ اإلنساف ،ومختمؼ الفئات األخرى التي تعاني اإلجحاؼ والتقصير واإلىماؿ،

وباتت تشكؿ ىذه المؤسسات أداة رقابية عمى الدوؿ في مدى التزاميا بالقوانيف الدولية ،وتسجؿ
حاالت االختراؽ ،كما أنيا أصبحت تسيـ في صنع السياسة مف خبلؿ المشاركة في

دور
المؤتمرات الدولية نزوًال عند رغبة الدولة ،لتمثيميا في مؤتمر ما ،وتؤدي تمؾ المنظمات ًا
في رسـ حدود الممارسات الديموقراطية مف خبلؿ فتح قنوات المشاركة الشعبية ،وأشكاؿ جديدة
المثمى التي يمارس بيا األفراد
لمرقابة والحوار ،وباتت تمؾ المنظمات بمثابة الوسيمة ُ
ضغوطاتيـ عمى السمطة الحاكمة ،لبلستجابة لمطالبيـ (.)Scholte, 1999, p 12

 .3الشركات متعددة الةنسيات:
باتت الشركات المتعددة الجنسيات سمة بارزة لمدور الذي تقوـ بو الفواعؿ غير الدولية
في العبلقات الدولية بعد الحرب الباردة ،وذلؾ بفعؿ قوتيا ودرجة انتشارىا ،وحجـ تأثيرىا في

االقتصاد الدولي والسياسة العالمية ،ويجمع ُجؿ الباحثيف عمى أىمية دور الشركات المتعددة
الجنسيات بالنسبة لميداف العبلقات الدولية ،ويرجع دورىا بصفة فعمية إلى الخمسينات مف
القرف العشريف ،حيث طرح البعض احتمالية تراجع دور الدولة أماـ ىذه الشركات العمبلقة

وبخاصة في مجاؿ األسمحة ،إذ تعتبر الشركات متعددة الجنسيات وسيمة معاصرة لبلستثمار
األجنبي المباشر (مغيمي ،5112 ،ص .)11

وتتميز الشركات المتعددة الجنسيات بمجموعة خصائص ىي (عباس،5115 ،

ص:)61
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 .1ضخامة حجـ الشركات المتعددة الجنسيات ،حيث تتميز بضخامة حجـ استثماراتيا،
واستحواذىا عمى أغمب المبيعات في األسواؽ العالمية.

 .5اتساع الرقعة الجغرافية التي يغطييا عمؿ ىذه الشركات ،حيث تتميز باتساع مساحة
السوؽ الذي تغطيو.

 .5تنوع نشاطات الشركات المتعددة الجنسيات ،حيث تتميز بتشعب أنشطتيا وتشعبيا،
بيدؼ التعويض عف الخسارة المحتممة في نشاط معيف بأرباح تتحقؽ مف نشاطات أخرى.

 .4إقامة التحالفات والتكتبلت االستراتيجية ،حيث تعد التحالفات التي تعقد بيف العديد مف
الشركات المتعددة الجنسيات مف أىـ سمات ىذه الشركات ،إذ تسعى إلى إقامة تحالفات
استراتيجية فيما بينيا مف أجؿ تحقيؽ مصالحيا االقتصادية المشتركة ،وتعزيز قدراتيا

التنافسية والتسويقية في العالـ.
 .2االحتكار ،تتميز الشركات المتعددة الجنسيات بميزة التكامؿ ،ويرجع سبب ذلؾ إلى
جوانب عديدة تتعمؽ بظيور النظاـ الرأسمالي الجديد الذي يجعميا تتأثر وتسير وفؽ

معايير ىذا النظاـ ،إذ تتمتع بميزة التكامؿ بما يتماشى والفكر االقتصادي الحديث الذي

تقع ضمف إطاره تمؾ الشركات التي تتمتع بمجموعة مف الم ازيا االحتكارية.

 .3.4المدخل البنائ ي تحميل الظواىر الدولية:

ساىمت النياية السممية لمحرب الباردة في إضفاء الشرعية عمى النظرية البنائية لكوف

الواقعية الجديدة والميبرالية الجديدة قد أخفقتا في التنبؤ بيذا الحدث ،كما أنيما وجدتا صعوبة
كبيرة في تفسيره؛ بينما استطاعت البنائية تفسيره مف خبلؿ االعتماد عمى متغيري اليوية
والمصمحة ،وبخاصة فيما يتعمؽ بالثورة التي أحدثيا" ميخائيؿ غورباتشوؼ" في السياسة

أفكار جديدة ،عبلوةً عمى ذلؾ ،وبالنظر لمتحدي الذي تتعرض لو
الخارجية السوفيتية باعتناقو ًا
الضوابط التقميدية بمجرد تحمؿ الحدود ،وبروز القضايا المرتبطة باليوية ،لجأ الباحثوف لمبحث
عف مقاربات تدفع مثؿ ىذه القضايا لمواجية ،وتجعميا محور االىتماـ.
ركز جوىر البنائية عمى كيفية نشوء األفكار واليويات والكيفية التي تتفاعؿ بيا مع

بعضيا البعض ،غير أنيا كمقترب نظري ال تستبعد متغير القوة كما أسمفت الدراسة ،ومف
جية أخرى ،تعد البنائية األكثر نجاعة وفعالية في تحميؿ كيفية تغير اليويات والمصالح بمرور
الزمف ،بحيث يترتب عمى ذلؾ تغير في سموؾ الدوؿ ،وفي حاالت معينة تنتج تحوالت غير

متوقعة في الشؤوف الدولية ،وفي ىذا السياؽ يصبح مف األىمية معرفة ما إذا كانت اليوية في
95

أوروبا عمى سبيؿ المثاؿ سوؼ تتحوؿ مف نطاؽ الدولة-األمة أـ سوؼ تنحصر إلى نطاؽ

ضيؽ ،بحيث يمكف أف يتفكؾ االتحاد األوروبي في المستقبؿ.
محمي َ

 .1.3.4ماىية التحميل البنائ ي العالقات الدولية:
تنطمؽ البنائية مف حقيقة مفادىا أف اإلنساف كائف اجتماعي ال يمكف أف يحيا ويستمر
دوف عبلقات اجتماعية باآلخريف ،وىذه العبلقات االجتماعية ىي التي شكمت األفراد عمى ما

كوف األفراد العالـ مف حوليـ بما
ىـ عميو مف عبلقات وروابط وقيـ يحترمونيا ،وفي المقابؿُ ،ي ِّ
بعضا مف قيـ ( Onuf, 1998,
يفعمونو وبما تمنحو الطبيعة ليـ مف موارد ،وبما يحكـ بعضيـ ً

وعد ىذا الطرح مف البداية األولى لمبنائية في العبلقات الدولية ،وىو ما سطره"
ُ ،)p 38
نيكوالس أوناؼ" في كتابو( عالـ مف صنعنا)؛ إذ رأى أف الدوؿ والمجتمعات والعالـ ككؿ ما

ىي إال مف صنع األفراد مف خبلؿ عبلقاتيـ وتفاعبلتيـ البينية داخؿ البناء ،وجوىر البنائية

ىو أف األفراد يصنعوف المجتمع والمجتمع يصنع األفراد ،واعتبر ىذا الطريؽ ذو االتجاىيف
أو ىذه العممية المتبادلة ىي جوىر ومحور اىتماـ البنائية.
ومف أجؿ دراسة وفيـ عممية التأثير المتبادلة بيف األفراد والمجتمع ،ال بد مف فيـ آلية

التأثير بيف الطرفيف ،ولذلؾ قدمت البنائية مفيوـ القاعدة(  )Ruleأو الضابط الذي يربط بيف
الفرد والمجتمع ،وىذه القاعدة ىي مف تبيف ماذا يةب أن نفعل؟ وتمثؿ ماذا في ىذه الحالة
المعيار أو المقياس أو األنموذج الذي يجب أف يقوـ بو األفراد في ظؿ ظروؼ مشابية ،وتبيف

وةوب وضرورة االلتزاـ بالقاعدة ،واال عمى األفراد تحمؿ النتائج وتطبيؽ قاعدة أخرى
مخصصة لمثؿ ىذا الوضع مف عدـ االلتزاـ بالقاعدة األولى (.)Onuf, 1998, p 59
أشارت البنائية إلى مصطمح الممارسات لموسائؿ التي ينتيجيا األفراد عف طريؽ اتباع

القواعد أو مخالفتيا ،أو الحفاظ عمييا أو تغييرىا ،ويطمؽ عمى القائميف بالفعؿ عمى ىذه

الممارسات اسـ الفاعميف ،أي أنيـ الوحدات المنضوية داخؿ المجتمع ،والمجتمع -في ىذه

الحالة -ىو البناء ،ويكوف الفاعؿ في حالة العبلقات الدولية ىو الدولة والبناء ىو النظاـ
الدولي .ورأى بعض البنائييف أف المنظمات الدولية وبعض القوى الفاعمة األخرى مف غير
فاعبل كالدولة ،وجزًءا مف عممية التفاعؿ في العبلقات الدولية ،لكف ال
الدوؿ يمكف أف تكوف
ً
عبل في جميع الحاالت ،وانما فقط في بعض الحاالت التي يجري
يمكف ألي فاعؿ أف يكوف فا ً
مف خبلليا التفاعؿ بيف ىذا الفاعؿ والبناء في مسار سموؾ ىذا الفاعؿ (المصري،5114 ،

ص .)519
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واستنتجت الدراسة أف البنائية سعت -جاىدة -لمتركيز عمى ما يعرؼ بالثنائية أو

العبلقة المتبادلة بيف الطرفيف ،حيث ال يأخذ سموؾ الفاعؿ األولوية ،كما ال يطغى البناء عمى
الفاعؿ ،وانما تظؿ عممية التبادؿ والتفاعؿ بيف الطرفيف ىي األساس لفيـ المجتمع ودراستو.
المثؿ الذي تعتمده البنائية مف معايير ومؤشرات اجتماعية ،وتعنى
وينطمؽ مصطمح ُ
المثل :تمؾ التوقعات المشتركة بالسموؾ األمثؿ ليوية معينة ،حيث تأخذ المثؿ نمطيف :النمط-
معرفة ومنشئة لميوية ،وىي تفرز في ىذه الحالة فاعميف
األوؿ :أنيا عبارة عف قواعد وأسس ّ
تعرؼ في بعض الحاالت بأنيا ىوية الفاعؿ
ً
جددا أو تبمور مصالح أو جممة مف األفعاؿ ،كما ّ
التي يمكف مف خبلليا تحديد ما ىي األفعاؿ التي تجعؿ الفاعميف اآلخريف يقروف ويعترفوف
المثؿ
بيوية معينة ،ولذلؾ ترتبط مباشرة باليويات الجماعية والمصالح الخاصة ،حيث تعتبر ُ

المثؿ المنظّمة ما المطموب أف تفعمو
والمصالح منشئة لبعضيا
ً
بعضا .والنمط -الثاني :تحدد ُ
نموذجا يجب االقتداء بو ،كما تساعد األفراد في تحديد أفضمياتيـ ،وفيـ
اليوية ،حيث تشكؿ أ
ً
العبلقة السببية بيف أىدافيـ والخيارات السياسية المتاحة أماميـ لموصوؿ إلى ىذه األىداؼ،

المثؿ عندما ينعكس المبدأ القيمي الذي يحممو األفراد عمى الخطط السياسية التي
وتتأتى أىمية ُ
يستخدمونيا لتحقيؽ أىدافيـ (.)Bjorkdahl, 2000, p 16

 .2.3.4البنائية مقابل العقالنية ي تحميل الظواىر الدولية:
جاءت البنائية في العبلقات الدولية لمعالجة الخمؿ ،ومكامف القصور في افتراضات
ونظريات العقبلنييف ،والعمؿ عمى تقديـ بديؿ يتجاوز القدرة واألفضمية في فيـ وتحميؿ السياسة

الدولية ،كما اقتربت مف تصورات الواقعية في عدة قضايا (:)Keukeleire, 2008, p 5
 .1ىدؼ الدوؿ األسمى ىو البقاء.

 .5الفاعؿ الرئيس لمتحميؿ ىو الدوؿ.

 .5سموؾ الدوؿ عقبلني ،ومحدداتو انعداـ الثقة.
 .4سمة السياسة الدولية ىي الفوضى.
اتفقت البنائية مع ما يطرحو العقبلنيوف في الطبيعة الفوضوية لمنظاـ الدولي ،لكنيـ
يخالفونيـ في طبيعة ونتائج ىذه الفوضوية بسبب االلتزاـ األنطولوجي لكؿ منيما ،حيث يدفع

تبني الواقعية الجديدة المنيج المادي والفردي لمقوؿ بأف الفوضوية ىي ما يجعؿ السياسة

دائما ،وعميو
الدولية ذات طبيعة صراعية ،وفي ىذه الحالة تكوف الحروب ًا
أمر يمكف أف يحدث ً
تعمؿ الدوؿ باستمرار عمى تطوير قدراتيا المادية والعسكرية لمحفاظ عمى أمنيا وبقائيا ،بينما
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رأت البنائية أنو ليس ىناؾ منطؽ لمفوضوية متأصؿ بذاتو ومستقؿ عما ترغب بو الدوؿ
وتؤمف بو ،حيث الفوضى ىي ما صنعتو الدوؿ حسب" الكسندر وندت" (وندت ،5116 ،ص

.)515
ويشػ ػ ػ ػ ػػير" ونػ ػ ػ ػ ػػدت" ألشػ ػ ػ ػ ػػكاؿ الفوضػ ػ ػ ػ ػػى الدوليػ ػ ػ ػ ػػة ،وذلػ ػ ػ ػ ػػؾ حسػ ػ ػ ػ ػػب الجػ ػ ػ ػ ػػدوؿ التػ ػ ػ ػ ػػالي
(:)Weber, 2010, p 69
.#

الواقعية

الميبرالية

البنائية

الفواعؿ

الدوؿ

الدوؿ

الدوؿ

األىداؼ

البقاء

البقاء

البقاء

سموؾ الفواعؿ

زيادة القوة لضماف

تشجيع التعمـ

في ظؿ الفوضى

البقاء.

االجتماعي مف خبلؿ
المؤسسات كاألمـ

المتحدة أو األفكار
كالديموقراطية

ال يمكف توقعو قبؿ
عممية التفاعؿ
االجتماعي.

والرأسمالية والميبرالية.

ما الذي يحدد
سموؾ الدولة؟

اليويات والمصالح

االعتماد عمى الذات،

مكونة بشكؿ تبادلي،

كونو ال توجد حكومة

وفي حاؿ أنتجت

عالمية (الفوضى)،

المجتمع الدولي.

والتعاوف بيف الدوؿ ال
يمكف الثقة بو أو

ىويات ومصالح الدوؿ
بشكؿ تنافسي تعد

تنافسية؛ أما إذا أنتجت
مصالح الدوؿ بشكؿ

المراىنة عميو.

تعاوني فتعتبر تعاونية.
منطؽ الفوضى

تعاوني.

نزاعي.

الفوضى ىي ما
صنعتو الدوؿ.

تُعد القضايا التي طرحيا كوكيري ( (Keukeleire, 2008, p5مف المنطمقات
األساسية لمبنائية ،وجاءت كرد فعؿ عمى البناء الواقعي وفؽ رؤيتيا لمواقع الدولي الذي يتأثر

المكونة
بدور البنى االجتماعية واألفكار ،وكذلؾ بالتفاعؿ المستمر بيف الوحدات السياسية
ّ
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لمبناء الدولي ،كما أطمقت البنائية فكرة التكويف المتبادؿ التي ينظر -مف خبلليا -لسموكيات

الفاعميف وفقًا لترتيبات النظاـ الدولي.

غير أف البنائية حاولت أخذ موقؼ وسط بيف الوضعية وما بعد الوضعية في مسألة

إدراؾ العالـ والواقع ،أي بيف اإلدراؾ المادي المباشر لو مف طرؼ الوضعية ،وما بيف النفي
لوجوده المادي ،إال مف خبلؿ المغة والخطاب كما يرى منظرو ما بعد الوضعية ،حيث آمنت
البنائية بإمكانية الوجود المستقؿ ليذا الواقع ،ولكف إمكانية إدراكو ومعرفتو تتـ عف طريؽ

اليوية ،ويوضح الجدوؿ التالي موقؼ كؿ مف الوضعية وما بعد الوضعية إضافة لمبنائية مف
مسألة إدراؾ الواقع (:)Mansbach, 2012, p 39
إدراك الواقع

النظرية

 oيوجد واقع موضوعي يمكف قياسو وتكميمو.
الوضعية

ما بعد الوضعية
البنائية

 oيمكف قياس العوامؿ التي ال يمكف مبلحظتيا كالمعتقدات والمشاعر
بطريقة غير مباشرة مف خبلؿ السموكيات أو التقارير.

 oالمغة ىي مف تشكؿ إدراكات الواقع.

 oال توجد حقيقة عامة يمكف كشفيا في السياسة الدولية.
 oاليوية تشكؿ إدراكات الواقع.
 oالنظرة لمواقع تتبع اليوية.

 .3.3.4خوائص التحميل البنائ ي

العالقات الدولية:

دفع العديد مف الباحثيف في ميداف العبلقات الدولية ومنيـ" نيكوالس أوناؼ" بأف

النظرية البنائية بمثابة منظور جديد وبديؿ لممنظورات التقميدية السائدة في فترة الحرب الباردة،

وذلؾ بسبب امتبلكيا عديد المزايا واألدوات التحميمية ( ،)Onuf, 1998, p 58والتي جعمت

مختمؼ النظريات البنائية تحظى بقبوؿ واسع داخؿ األوساط العممية واألكاديمية في ميداف

العبلقات الدولية.

تعمؽ
واعتقدت الدراسة أف البنائية تمتاز بأنيا تُْبرز الكثير مف النقاط القَيمة ،كما أنيا ِّ
الفيـ لمسياسة الدولية ،مف خبلؿ تسميطيا الضوء عمى بعض المشاكؿ والنقائص في الفكر

السائد ،مما جعميا بمثابة نظرية ما بعد حداثية أكثر صرامة مف نظيراتيا النسوية التي تفتقد
القدرة التحميمية التي تمتمكيا البنائية.
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واعتبرت البنائية بمثابة محاولة جادة لمخروج مف أزمة التنظير في العبلقات الدولية

وامكانية الوصوؿ إلى مرحمة النظرية العامة ،وذلؾ مف خبلؿ تبنييا لمواقؼ أبستمولوجية
طا بيف
مكانا وسطًا أو ًا
جسر راب ً
وأنطولوجية وكذلؾ منيجية ذات توجو وسطي ،بحيث تحتؿ ً
النظريات الوضعية وما بعد وضعية في حقؿ العبلقات الدولية ( Mansbach, 2012, p
 ،)38حيث عممت عمى انتقاء الميـ والجيد مف النظريات المختمفة دوف إقصاء أي منيا ،كوف

احدا عمى األقؿ وحممتو،
ًا
كؿ نظرية مف النظريات األخرى -حسب البنائية -أخذت
متغير و ً
لذلؾ يجب العمؿ عمى جمع ىذه النظريات في إطار نظري متكامؿ يشمؿ كؿ المتغيرات في
التحميؿ ،انطبلقًا مف تشجيع البنائية لمحوار النظري مف أجؿ تعميـ نظرية العبلقات الدولية،
والتركيز عمى الفردية ،واعتبر ىذا أبرز إسياـ يمكف أف تظير بو البنائية كامتياز خاص بيا.
كذلؾ تمتاز البنائية في إيبلئيا أىمية كبيرة لدراسة الجانب الثقافي ،لمتعرؼ إلى أثره في

تفسير العبلقات الدولية ،حيث يدعو" إلكسندر وندت" عند دراسة أي نسؽ اجتماعي إلى

االىتماـ باألساس الذي يقوـ عميو ،ورأى أف أبنية االجتماع البشري تحددىا بشكؿ مبدئي
أفكار مشتركة متقاسمة أكثر مما تفعؿ القوى المادية ،وأف ىويات الفاعميف العاقميف ومصالحيـ

تحددىا وتصوغيا تمؾ األفكار المتقاسمة ،وىي ليست منحة مف الطبيعة كما يتصورىا البعض
(.)Wendt, 1999, p 1
وتُعيد البنائية النظر في المصالح الوطنية لمدوؿ ،ورأت أنيا ذات طبيعة مادية ،حيث
تشترؾ مع الواقعية في افتراض أف المصالح تشير إلى وجود خيارات أماـ متخذي القرار ،لكف

البنائية رأت أف ىذه المصالح ليست محددة سمفًا بالنسبة لمدوؿ عمى عكس الواقعية ،حيث رأت
أنيا تعتمد عمى ىوية الدولة أو التفاعؿ والممارسات االجتماعية لكؿ دولة ،وتناولت البنائية
كذلؾ بالتحميؿ ليس فقط ظيور مصالح بعينيا ،إنما اختفاء مصالح أخرى كذلؾ ،ويعني
افتراض تغير المصالح بالنسبة لمبنائية معنييف :توسع خيارات الدولة أكثر مما تقدمو الواقعية

مف ناحية ،وأف ىذه الخيارات تحد منيا اليياكؿ االجتماعية التي أنشأتيا كؿ دولة مف الدوؿ
عبر الممارسات االجتماعية مف ناحية أخرى (.)Hopf, 1998, p 176
وأولت البنائية أىمية بالغة لميوية باعتبارىا ىي مف تحدد مدركات القادة والمواطنيف،
وبالتالي يتـ تركيب العبلقات الدولية كمنظور وادراؾ بحسب الخمفيات الثقافية لؤلفراد ،وتعد
اليوية بمثابة رابط ميـ بيف البيئات الييكمية والمصالح ،ويشير مفيوـ اليوية إلى أشكاؿ مف

الفردية والتميز ،والتي يحمميا ويعكسيا الفاعؿ ،والتي تتشكؿ ويجرى تعديميا عبر العبلقات مع

تبعا
اآلخريف (أحمد ،5112 ،ص  .)138ولميوية شكبلف :أحدىما أصمي ،واآلخر يتحدد ً
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لمعبلقة مع اآلخريف ،عمى سبيؿ المثاؿ؛ عمى اعتبار أف الواليات المتحدة دولة ديمق ارطية،
نسبيا بالنسبة لمنظاـ العالمي الموجودة فيو ،وكونيا ذات سيادة ،فيذه
تعتبر ىذه ىوية أصمية ً
ىوية تحددىا عبلقاتيا مع الفاعميف اآلخريف في النظاـ الدولي ،ويستخدـ مفيوـ اليوية ليعكس
التبايف في بناء األمة وبناء الدولة ،وىو يشير إلى ما يأتي(:)Jepperson, 1996, p 54

 .1االختبلؼ في األيديولوجيات القومية المتعمقة بالتفرد والتميز االجتماعي ،ووضع أىداؼ
خاصة بيا ،بمعنى مفيوـ القومية الوطنية.

عالميا ،بمعنى
محميا وجرى عكسيا
 .5االختبلؼ بيف األقطار في سيادة الدولة ،كما حددت
ً
ً
طبيعة الدولة.
ومف خبلؿ المعطيات السابقة ،استخمصت الدراسة أف الصراع وفؽ التحميؿ البنائي
معطى مسبقًا أو نتيجةً لفوضى النظاـ الدولي ،وانما ىو نتيجة لتنازع اليوية االجتماعية
ليس
ً
لؤلفراد أو القادة ،أي أنو نتاج لعوامؿ غير مادية ،وىي العوامؿ التي رأت البنائية بأنيا ليست
معطى مسبقًا بؿ تحكمية يديرىا القادة واألنظمة باإلضافة إلى طبيعة التنشئة االجتماعية،
والتي تنعكس في الخطابات السائدة في المجتمع والميوؿ النخبوية ،والتي بإمكانيا تشكيؿ

اليويات عمى أسس غير صحيحة مف خبلؿ تعبئة الجماىير ،واذكاء النعرات مف أجؿ تمرير
أىدافيا بغية تحقيؽ مصالحيا الخاصة.

 .4.3.4نقد النظرية البنائية:
برزت البنائية كمشروع تنظيري واعد لمعبلقات الدولية بعد نياية الحرب الباردة،

واعتبرت المحاولة األبرز واألكثر جدية مف طرؼ النقاد لبناء نظرية اختبارية لتحميؿ وتفسير
السياسة الدولية ،ورغـ األصوؿ النقدية لمبنائية؛ إال أف تصنيفيا يطرح إشكالية حقيقية ،حيث
تضعيا توجياتيا األبستمولوجية في خانة الوضعييف ،أما خياراتيا األنطولوجية فتضعيا في

وتفصيبل في خانة بعينيا،
خانة ما بعد الوضعييف؛ وعميو يكوف مف الصعب وضعيا جممة
ً

نظر لتقاطعيا معيا في
غير أنو آثر منظروىا إدراجيا ضمف مقاربات ما بعد الوضعيةً ،ا
ال تحدي والثورة عمى االتجاه السائد المتمثؿ في تحالؼ الواقعية الجديدة والميبرالية الجديدة أو
المقاربات العقبلنية.

وعمى غرار باقي النظريات األخرى؛ ال تقدـ البنائية قراءة واحدة وموحدة في مقارباتيا

وتحميميا لمسياسة الدولية؛ بؿ تنوعت قراءتيا بيف عدد مف األطروحات التي نيؿ منظروىا مف

الروافد األساسية لمفكر البنائي ،حيث ال تعتبر البنائية نظرية محد َدة؛ وانما ىي بمثابة مدخؿ
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عاـ لو وجود مؤثر في مختمؼ العموـ االجتماعية ومنيا العبلقات الدولية ،حيث تناولو كؿ مف

"إلكسندر وندت" "ونيكوالس أوناؼ" ،والمذيف سعيا -إضافة إلى جيد منظريف آخريف -لبمورتو
تفسر وتحمِّؿ السياسة الدولية.
في صورة نظرية متكاممة ِّ
وعمى الرغـ مف الجيود الكبيرة التي بذلتيا البنائية في كسر الجمود الذي رافؽ الحقؿ
النظري بعد االنسداد الذي أحدثو النقاش بيف العقبلنييف والتأممييف ،وفي محاولة جمعيـ عمى
طاولة نقاش واحدة يكوف فييا التصور البنائي لتحميؿ السياسة الدولية بمثابة خارطة طريؽ،

غير أف غياب القراءة البنائية المتكاممة لمسياسة الدولية أتاح إلى حد كبير -توجيو النقد ليذه
النظرية ،ورصدت الدراسة أبرز االنتقادات الموجية لمبنائية في ىذا السياؽ.
لـ تستطع البنائية ضبط المفاىيـ والمصطمحات التي تستخدميا في تحميؿ السياسة
الدولية ،حيث لـ توضح البنائية كيؼ تبنى اليوية وتتراجع ،في ظؿ اإليماف بأىمية اليويات
في السياسة الدولية كما في السياسات الداخمية لمدوؿ ،حيث تقوـ بوظيفة التعريؼ بالمجتمع،

دور مركزًيا في ضماف الحد األدنى مف النظاـ ( .)Hopf, 1998, p 175ورأى
وتؤدي ًا
مصطمحا مضم ًبل ،حيث تساعد عمى تفسير عدد كبير مف
منتقدو البنائية أف اليوية باتت
ً
األفعاؿ ،لكنيا في الوقت ذاتو ال تسمح بالتوقع أو التنبؤ مف أف دوًال ذات أنماط معينة مف
اليوية سوؼ تتصرؼ وفؽ أنماط معينة مف السموؾ ،وعميو في ظؿ بقاء اليوية غير محددة،

أمبل ضعيفًا بشأف
فإنيا سوؼ تنتج تفسيرات خاصة ألفعاؿ وسموكيات الدوؿ ،وتقدـ بذلؾ ً
الوصوؿ إلى تعميمات حوؿ اليوية والسياسة الدولية (.)Finnemore,2001 , p 399
ُو ِّجيت انتقادات لمبنائية في جانب عدـ االنسجاـ في األفكار ،في ظؿ أف البنائية ما
ىي إال جمع لؤلفكار ،حيث جاءت البنائية عمى أساس جمع األفكار وانتقائيا مف دوف
إقصاء ،إال أنيا وقعت في فخ فوضى األفكار ،ولـ تستطع أف تقدـ أفكارىا في شكؿ منسجـ

ومترابط ،وأخفقت البنائية في التحميؿ واإلجابة عف تساؤالت بعينيا مف (مثؿ) :كيؼ تكونت

المثؿ في المقاـ األوؿ؟ كيؼ تتغير المعايير بمرور الوقت بتفاعميا مع وكبلء
المعايير و ُ
بعينيـ؟ (.)Finnemore,2001 , p 400
واعتقدت الدراسة أنو مف الجانب المنيجي ال توجد طريقة إلثبات صحة أو خطأ أفكار
البنائية ،حيث إنيا تؤكد عمى أف كؿ شيء يحدث في أذىاف الناس ،وىذا ما يجعؿ مف

المستحيؿ مبلحظة وتقييـ ىذه التصورات ،إذ لـ يقدـ منظرو البنائية وعمى رأسيـ" وندت"

طريقة لفيـ أفكار الناس وتقييميا.
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وتُؤمف الدراسة أف قيمة التحميؿ تكمف في البساطة ،وليست العبرة في تعقيد التحميؿ،
حيث إ ّف وظيفة النظرية تكمف في تبسيط الواقع المعقد وتفسيره ،والبنائية ما ىي إال تعقيد مف
حيث الطرح األبستمولوجي والسعي وراء المتغيرات النفسية أو تحميؿ الخطابات التي توصؼ
بأنيا متغيرات غير عقبلنية في التحميؿ ،وعميو فإذا ما كاف اليدؼ مف اإلتياف بالنظريات ىو

تبسيط الحقيقة المستخمصة منيا؛ فإنيا لف تكوف ذات جدوى إذا ما كانت النظرية معقدة.
اضحا ،حيث تعتمد
وتُعاني البنائية مف الناحية اإلمبريقية( )Empiricismضعفًا و ً
عمى مبلحظة ظواىر وأشياء ال يمكف مبلحظتيا ،ألنيا -ببساطة -ليست ذات طبيعة مادية،
بؿ ىي مثالية ،وىذا يؤثر في الواقع عمى قيمة ومصداقية النظرية البنائية مف منظار وضعي،

إذ ال يمكف التأكد والتحقؽ في الواقع مف صحة ما تطرحو مف أفكار وافتراضات (أبو زيد،
 ،5115ص .)64
وال يمكف الفتراضات البنائية في جانب فيـ وتحميؿ سموؾ الدوؿ أف تصمد أماـ أحداث

الواقع الدولي ،حيث عجزت البنائية عف تفسير الحالة التي يمكف أف يثور فييا النزاع بيف
معا في اليويات والقيـ واألفكار والمعايير السائدة فيما بينيا
الدوؿ والجماعات التي تشترؾ ً
(أبو زيد ،5115 ،ص  .)28وعمى سبيؿ المثاؿ؛ كيؼ تفسر البنائية غزو العراؽ لمكويت عاـ
(1991ـ) بالرغـ مف أنيما دولتاف عربيتاف؟ وكيؼ تفسر البنائية الصراع والتناقض بيف
دعاوى الوطنية أو القطرية والقومية أو الوحدة بيف الدوؿ العربية وغيرىا؟ وكيؼ تفسر البنائية

كبل مف اليمف والعراؽ لعضوية مجمس التعاوف
استمرار رفض دوؿ مجمس التعاوف الخميجي ً
الخميجي ،عمى الرغـ مف التماثؿ القيمي وفي اليويات؟ لذلؾ يمكف القوؿ :إف البنائية نظرية

جدا مف العبلقات الدولية.
جدا في شرح القميؿ ً
تقوؿ الكثير ً
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لفصل خلامس
وا ليظ ي لبيائ يف تف ري
حي ث و لعالقا ليول

الفول الخامس
-5دور النظرية البنائية ي تفسير األحداث والعالقات الدولية
 .1.5مقدمة:

عندما أخفقت نظرية العبلقات الدولية في توقع التحوالت الجوىرية في النظاـ الدولي

مع بداية تسعينات القرف العشريف ،قدمت البنائية مشروعيا التنظيري لتجاوز حالة االنسداد في
حقؿ التنظير في العبلقات الدولية ،وترقب كثير مف المختصيف والميتميف في ميداف العبلقات

الدولية تمؾ الوعود النظرية ،وما سوؼ ينتج عف ىذا المشروع التنظيري لمبنائية ،ومع مرور
الوقت وجد أغمب الميتميف أف تمؾ الوعود التي أطمقتيا البنائية لـ يكتب ليا النجاح ،ولـ يتفؽ
حوليا جميع البنائييف ومنظري الفكر البنائي والميتميف بو ،وعمى الرغـ مف ىذه اإلحباطات

فإف ذلؾ لـ يمنع مف إيفاء البنائية حقيا والبنائييف مكانتيـ كفكر تنظيري ظير عقب نياية
الحرب الباردة ،لذلؾ حاولت الدراسة الوقوؼ في ىذا الجزء منيا عمى ما قدمتو البنائية لميداف

العبلقات الدولية ونظريتيا ،كذلؾ تقؼ عند إخفاقاتيا وعثراتيا والتحديات التي تعترضيا.

انطمقت البنائية مف تصورات تنتقد االتجاىات النظرية العقبلنية التي ثبت فشميا بعد

الحرب الباردة مف خبلؿ عدـ قدرتيا عمى تفسير وتوقع نياية تمؾ الحرب وبشكؿ سممي،
واتضح ذلؾ في جممة عناصر ناقشتيا الدراسة في ثنايا ىذا الفصؿ.

تعمؽ مف فيـ
ومما ال شؾ فيو أف البنائية تبرز الكثير مف النقاط القيمة كما أنيا ِّ

السياسة الدولية ،إال أنو ليس مف األجدى محاولة الدخوؿ في مواجية مع النظريات األخرى

المفسرة لمعبلقات الدولية ،إذ إنو مف األجدى أف تتمكف البنائية مف تقديـ نظريات عممية متينة
ِّ

فعميا مع تصورات أكثر
أكثر تفوقًا مف النظريات األخرى
ً
استنادا لمواقع القائؿ بأنيا تتعامؿ ً
صعوبة ،أما األسوأ بالنسبة لمبنائية فيو أال تتمكف مف تقديـ نظرية ذات محتويات إمبريقية،
وتقحـ نفسيا في مجادالت ما بعد النظرية( الميتا -نظرية) ،التي تتناوؿ الظواىر ليس

كمواضع ليا في التحميؿ؛ وانما توجو أسموب الباحثيف والمفكريف في التنظير وفي رؤية العالـ.

تناولت الدراسة في ىذا الفصؿ إسيامات النظرية البنائية في حقؿ العبلقات الدولية،

وكذلؾ إخفاقاتيا ومساراتيا مف خبلؿ رؤية استشرافية قدمتيا الدراسة في ىذا الفصؿ.
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 .2.5إسيامات النظرية البنائية:
آثار عديدة وميمة ساىمت في تطوير
ترؾ صعود البنائية في ميداف العبلقات الدولية ًا
تحميؿ نظرية العبلقات الدولية ،وأعادت إلى الواجية القضايا االجتماعية والتاريخية والمعيارية

بفضؿ إسيامات البنائية ،ومنذ نياية ثمانينات القرف العشريف تضافر عامبلف لتيميش التحميؿ
المجتمعي في دراسات عمـ العبلقات الدولية (سميث ،5114 ،ص :)544
كاف أوليما المادية المسيطرة لممنظورات التقميدية ،حيث كاف المحدد األساسي لسموؾ
الدولة بالنسبة لمواقعية الجديدة ىو التوزيع السائد لمقدرات المادية بيف الدوؿ في النظاـ الدولي،

قويا لمبقاء ،والذي يقود -بدوره -التنافس مف أجؿ توازف القوة.
وىو محدد يمنح الدولة ًا
حافز ً
وبقدر ما ناقشت الميبرالية الجديدة األمر ذاتو؛ فقد رأت مصالح الدولة مادية كذلؾ ،حتى واف
كانت قد افترضت أىمية المؤسسات الدولية باعتبارىا متغيرات تدخؿ في التحميؿ.
ويتعمؽ العامؿ الثاني بالتصور العقبلني السائد إزاء الفعؿ اإلنساني؛ حيث افترضت
الواقعية الجديدة والميبرالية الجديدة األفراد ،وكذلؾ الدوؿ باعتبارىـ فاعميف استراتيجييف منعزليف

نمطيا لمعقبلنية األداتية عند كؿ
شكبل
يسعوف خمؼ مصالحيـ الذاتية ،وىكذا افترضتا
ً
ً
الفاعميف السياسييف .ولما اجتمع ىذاف العامبلف أي مادية وعقبلنية النظريات السائدة؛ تركا
محددا لؤلبعاد االجتماعية مف السياسة الدولية ،مالـ يتـ اختزاؿ المسارات االجتماعية إلى
ً
مجرد تنافس استراتيجي يدفعو السعي وراء القوة ،وأنكرت المادية عمى األفكار والقيـ المشتركة
والمعايير التمتع بمكانة العمة السببية ،واختزلت العقبلنية المسار االجتماعي في االستراتيجية،
وتجاىمت خصوصيات المجتمع واليوية والمصمحة.

أعادت البنائية البحث السوسيولوجي إلى عمـ العبلقات الدولية ،عف طريؽ إعادة
تأسيسيا لمقيـ والممارسات ،ومف خبلؿ تسكيف
مجاال
تصور المسار االجتماعي باعتباره
ً
ً
اليويات والمصالح الفردية في ذلؾ المجاؿ التأسيسي ،ومف خبلؿ إنعاش التحميؿ
السوسيولوجي منح صعود البنائية إعادة االىتماـ مرة أخرة بالتاريخ الدولي ،وطالما كاف
منظِّ رو عمـ العبلقات الدولية يعتنقوف فكرة أف الدوؿ تقودىا دوافع البقاء التي تتجاوز السياقات

الموجودةَ فييا أو أنماط عامة لمعقبلنية ،فإف دروس التاريخ لف تقدـ سوى نتيجة واحدة؛ وىي
أنو ليس ىناؾ شيء يتغير مف ناحية المضموف ،وتنفي ىذه االفتراضات التنوع الثري في

الخبرة اإلنسانية وامكانات حدوث تغير واختبلؼ ذات داللة ،وبالتالي اقتصار التاريخ الدولي
إلى كونو مجرد حديث عف التكرار وعودة الماضي (.)Reus-Smit, 1999, p 137
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غير أف التحوالت الجوىرية التي أعقبت نياية الحرب الباردة ساعدت عمى اىتماـ

البنائية بخصوصيات الثقافة واليوية مف أجؿ النيضة في دراسة التاريخ العالمي والسياسة
الدولية ،ففي حاؿ كانت لؤلفكار والمعايير والممارسات أىمية في ظؿ اختبلفيا مف سياؽ

اجتماعي إلى آخر ،فإنو سوؼ يكوف لمتاريخ أىمية ،ولذلؾ ليس مستغرًبا أف البنائية في
جيودىا لتبياف طبيعة تمؾ العوامؿ وأثرىا عمى السياسة الدولية قد سعت إلعادة قراءة السجؿ
معطى في دراسة العبلقات الدولية ،ولذلؾ
التاريخي ،واعادة التفكير فيما تـ اعتباره لفترة طويمة
ً
كاف لمبنائية النصيب األكبر مف الدراسات المتعمقة بالتاريخ الدولي (سميث ،5114 ،ص
.)546

 .1.2.5حمول البنائية لممعضالت القائمة:
رأى" تيد ىوؼ" أف البنائية قدمت حموًال ومفاىيـ بديمة لعدد مف المشكبلت والقضايا

التي أثارتيا كؿ مف الواقعية الجديدة والميبرالية الجديدة ،مف مثيؿ توازف التيديد ،مأزؽ األمف،
المفاىيـ المؤسسية لميبرالية الجديدة لمتعاوف في ظؿ الفوضى ،والنظرية الميبرالية لمسمـ

الديمقراطي:

 .1توازن التيديد :تفترض الواقعية الجديدة في مسممة تقميدية أف الدوؿ تتحالؼ ضد القوة أو
يقيا ،إذ تتحالؼ الدوؿ في حقيقة
الطرؼ األقوى ،وتستدرؾ البنائية ذلؾ بأنو قوؿ خاطئ إمبر ً
األمر ضد التيديدات ،حيث ال تتحالؼ الدوؿ ضد القوة ،وانما ضد نمط خاص ومعيف مف
القوة ،وتتدخؿ البنائية لتشير إلى العنصر المفقود في النظرية الواقعية لتوازف التيديد والمتمثؿ

في إدراؾ التيديد ،حيث يعني اإلقرار بأف الدوؿ تتحالؼ ضد التيديد ضرورة التسميـ بأف
التيديد ىو عممية إدراكية ومف طبيعة مثالية ،ومنو وجوب العودة إلى فيـ وتحميؿ ىويات

وتصورات وادراكات الفاعميف ألنفسيـ ولغيرىـ في مجاؿ السياسة الدولية ( Hopf, 1998, p
.)186
 .2مأزق األمن :حسب الواقعية الجديدة؛ ينتج مأزؽ األمف عف حالة عدـ
اليقيف( ،)Uncertaintyحيث ال تكوف الدوؿ متأكدة عمى وجو اليقيف مف مقاصد ونوايا الدوؿ
األخرى بسبب عدـ كفاية معرفتيا وثقتيا باآلخريف ،وبالتالي فإف ىناؾ إمكانية كبيرة النخراط
الدوؿ في سموؾ نزاعي ضد بعضيا البعض ،لكف البنائية تتساءؿ عف صدؽ ىذا االفتراض

والتحميؿ بالنسبة لمدوؿ األعضاء في الحمؼ الواحد ،أو بالنسبة ألعضاء المؤسسة االقتصادية

الواحدة ،أو بالنسبة لدولتيف سمميتيف ،أو بيف دوؿ محايدة ...إلخ ،وتعتقد البنائية أف حالة عدـ
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كبير لمتيديد كمتغير ،ولكف ليس كعنصر
مسببا ًا
أف تكوف
اليقيف في السياسة الدولية يمكف ْ
ً
ثابت ،باإلضافة إلى أف اليويات تعمؿ عمى اإلقبلؿ مف خطر عدـ اليقيف ،حيث تدرؾ الدوؿ
باقي الدوؿ األخرى بشكؿ مختمؼ ومتمايز ،وعمى سبيؿ المثاؿ ،يكوف لمقدرات النووية لروسيا

مغاير بالنسبة لصانع القرار البريطاني ( Hopf, 1998, p
ًا
وفيما
االتحادية وفرنسا إد ار ًكا
ً
.)188
أساسيا لتحقيؽ التعاوف
 .3التعاون بالنسبة لميبرالية الةديدة :تضع الميبرالية الجديدة شرطًا
ً
بيف الدوؿ يتمثؿ في مبدأ شفافية الفعؿ ،وىذا المبدأ ال يمكف تحقيقو بالنسبة ليا إال عف طريؽ

المؤسسات الدولية التي تزيد مف عامؿ ثقة الدوؿ بعضيا ببعض ،أي أف تصبح آلية مراقبة

تتيح لمدوؿ رؤية ما تفعمو الدوؿ األخرى ،كما أنيا تخمؽ قواعد واجراءات لمرقابة والعقوبة مما
يدفع الدوؿ إلى االلتزاـ بعممية التعاوف الدولي .وعمى الرغـ مف أف البنائية تشارؾ الميبرالية

الجديدة فكرة إمكانية التعاوف الدولي في ظؿ الفوضى؛ إال أنيا تختمؼ معيا في كيفية حدوث

ذلؾ ،إذ انطمقت الميبرالية الجديدة مف مسممة رغبة الدوؿ في تحقيؽ التعاوف الدولي ،لكنيا –
أي الدوؿ -تصطدـ بعامؿ البيئة الخارجية ،وعميو فإنيا تعمؿ عمى كيفية جعؿ ىذه البيئة
محفزة وحاضنة لعممية التعاوف ،بينما بدأت البنائية مع العامؿ الداخمي المتعمؽ بيوية الدولة
في تقدير وفيـ مصالحيا في منطقة أو مجاؿ معيف ،وبالتالي فإف توزيع اليويات والمصالح

المتنافسة ىو الذي يساعد عمى تفسير إمكانية التعاوف بيف الدوؿ (.)Hopf, 1998, p190
 .4نظرية السمم الديمقراط  :تُسوؽ الميبرالية الجديدة نظرية تقميدية مفادىا أف الديمقراطيات ال
تتحارب فيما بينيا ،وذلؾ يعود إلى طبيعة ومسارات آلية اتخاذ القرار بشأف الحرب والسمـ

تفسير
ًا
داخؿ أنظمة الدوؿ الديمقراطية ،كما يؤثر اإلعبلـ بشكؿ كبير ،غير أف البنائية تعطي
بعضا ،فإف ذلؾ يعود إلى
آخر؛ حيث تفترض أف الديمقراطيات إذا كانت ال تحارب بعضيا
ً
َ
إدراؾ كؿ منيا لآلخريف ،عمى اعتبار أف ىويات ومصالح الدوؿ تش ّكميا المعايير والممارسات
االجتماعية ،حيث تتصرؼ الدوؿ الديمقراطية بسممية تجاه الدوؿ التي تدرؾ وتفيـ بأنيا

ديمقراطية ،وأضافت البنائية أنو بمقدورىا تفسير فترات مف السمـ أو غياب الحرب بيف دوؿ ال
أيضا ،وذلؾ
تحكميا أي مؤشرات موضوعية لمديمقراطية في أمريكا البلتينية وفي إفريقيا ً
اجتماعيا (.)Hopf, 1998, p192
باالستناد لكيفية نظر ىذه الدوؿ إلى نفسيا والى اآلخريف
ً
أحاديا،
وجادؿ" آنتي وينير" بأف حقؿ العبلقات الدولية قد عرؼ في بداياتو نقا ًشا نظرًيا
ً
نسبيا ،إال أف البنائية قد نجحت في
ثـ أطرتو النقاشات النظرية الثنائية األطراؼ لمدة طويمة ً

تعدديا مف الناحية النظرية ،وسمحت -كذلؾ -برؤية النظرية في العبلقات الدولية عمى
جعمو
ً
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بدال مف النماذج التي قدمتيا المنظورات التقميدية السابقة
أنيا تعكس نمط التطور الفسيفسائي ً

(.)Wiener, 2006, p16

وي ضاؼ إلى إنجازات البنائية أنيا ساعدت عمى إعادة تنشيط التنظير القيمي في عمـ
ُ
العبلقات الدولية ،ولـ يكف ذلؾ بسبب أف البنائية قد استغرقت في التأمؿ الفمسفي حوؿ طبيعة
الخير أو الشر ،وىو مشروع أخبلقي قد اكتسب دفعة قوية بسبب تعدد األزمات األخبلقية التي
تولدت بعد انتياء الحرب الباردة وبداية مسيرة العولمة؛ ولكنو بسبب الجيد الذي بذلتو البنائية
إليضاح قوة تأثير األفكار والمعايير والقيـ المشتركة في تشكيؿ السياسة الدولية (سميث،

 ،5114ص .)546

 .2.2.5آثار البنائية ي السياسة الدولية:
أثر ممحوظًا في السياسة الدولية ،حيث ترتب عمى النقاش الفمسفي
تركت البنائية ًا
والمنيجي والسوسيولوجي الذي جاءت بو البنائية إعادة رسـ السياسات واتخاذ المواقؼ بالنسبة
لمدوؿ ،ويمكف االستدالؿ عمى ذلؾ مف خبلؿ النقاط التالية:
انعكاسا عمى
لممثؿ والثقافة واليويات أو التأثير الثقافي والمؤسسي
ً
وجدت البنائية أف ُ
مكونات بيئة الدوؿ ،حيث تقوـ المثؿ بتشكيؿ مصالح األمف القومي أو سياساتو ،وبالنظر إلى
المصالح الثابتة؛ تغير المؤسسات مف قيمة تكمفة المعامبلت أو المعمومات المطموبة لسياسة
معينة ،أو ربما تتغير المصالح نفسيا ( ،)Jepperson, 1996, p 54إذ في النظـ الميبرالية
مثبل ،حيث يكوف لمتخذي القرار استقبللية محدودة عف المجموعات
مثؿ الواليات المتحدة ً
المثؿ تحد مف سموؾ
االجتماعية ،فإف المنطؽ العقبلني أفضؿ في التفسير ،والذي رأى بأف ُ
الدوؿ ،أما في الدوؿ ذات االستقبلؿ األكبر مف المجتمع مثؿ االتحاد السوفييتي السابؽ ،فإف

منطؽ البنائية أفضؿ في تفسير أثر المثؿ (.)Hopf, 1998, p 182
وفيما يتعمؽ بمعضمة األمف التي تنتج عف الغموض المفترض في السياسة الدولية
بفعؿ أف الدولة ُيفترض أنيا ال تعرؼ بدرجة كافية نوايا الدوؿ األخرى ،رأت البنائية أف
الغموض يجب أف يتـ التعامؿ معو كمتغير وليس كثابت ،لكوف اليويات ىي مف تحدد
المعاني ،وبالتالي تقمِّؿ مف حالة الغموض (.)Hopf, 1998, p 188
وترتب عمى التركيز عمى اليوية ظيور التبايف بيف الدوؿ بشكؿ واضح ،حيث يعني

وجود الدوؿ وجود فاعميف متعدديف في السياسة الدولية ،وىي تتعامؿ وتتصرؼ بدرجات
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مختمفة عف بعضيا البعض ،بسبب اختبلؼ ىوية كؿ دولة عف األخرى ،ويتجاوز ىذا التبايف

التقسيـ الثنائي السائد في أدبيات التيار الرئيس في العبلقات الدولية مف حيث :دوؿ كبرى
ودوؿ صغرى ،دوؿ ديمقراطية ودوؿ غير ديمقراطية ...إلخ (.)Hopf, 1998, p 194
غالبا ،ورأت أف ىذا
أرجعت البنائية فشؿ النظريات التقميدية إلى إىماليا لمتغير اليوية ً
اإلىماؿ انعكس عمى عدـ قدرة الواقعية الجديدة عمى فيـ األشكاؿ الجديدة مف األحداث
الدولية؛ خاصة النزاعات الداخمية منيا؛ باعتبار أف أغمبيا نزاعات ِّ
يذكييا عنصر اليوية ،وىو
 -إلى جانب األفكار واإلدراؾ والمعايير يحدد -طريقة تشكؿ مصالح الفواعؿ مف جية،

تعاونا مف جية أخرى.
تنافسا أو
واالتجاه الذي يتخذوف ضمنو سموكياتيـ الدولية إما
ً
ً
وقاؿ" وندت" بيذا الصدد" :إف اليويات والمصالح التي يعتبرىا العقبلنيوف مف
المعطيات القائمة ،ويروف أنيا تنتج في السياسة الدولية ،ليست مف المعطيات في الواقع،

لكنيا أشياء قمنا نحف بإيجادىا ،وبعد أف أوجدناىا ،فإف باستطاعتنا إيجادىا بشكؿ مختمؼ،
جميعا عمى إضفاء صفة ذاتية عمى الطريقة التي يوجد
وسيكوف ذلؾ مف الصعب ألننا عممنا
ً
بيا العالـ ،ولكف يمكننا أف نجعمو عمى غير ذلؾ" (.)Wendt, 1999, p 225
باتت القضية الرئيسة بعد الحرب الباردة تكمف في كيفية إدراؾ المجموعات المختمفة
ليوياتيا ومصالحيا ،إذ أدخمت البنائية متغيري اليوية والخصوصية الثقافية كعناصر تحميؿ

أساسية ،حيث زاد تفاقـ مشكبلت اليوية والعرقيات ،وأدت إلى انقساـ كثير مف الدوؿ ،وعمى
سبيؿ المثاؿ؛ ما حدث في البوسنة واليرسؾ بيف عامي( 1991ـ1992-ـ) عند تفكؾ
يوغسبلفية السابقة ،أو ما ارتكبو القادة المتطرفوف مف جماعة اليوتو ذات األغمبية في رواندا

مف حرب إبادة جماعية ضد األقمية مف التوتسي عاـ 1994ـ ،وباتت العوامؿ الثقافية

دور متزايد األىمية بحسب آراء عدد مف المفكريف مثؿ" صامويؿ ىنتنغتوف"
والحضارية تؤدي ًا
(عبد اهلل.)5115 ،
لقد أعادت البنائية دور الثقافة والسياسة المحمية في العبلقات الدولية؛ حيث إف ىوية
محميا بشكؿ
الدولة في السياسة الدولية ىي نتاج لمممارسات االجتماعية التي تشكؿ اليوية
ً
جزئي ،ولذلؾ فإف سياسة اليوية المحمية ليا تأثير مباشر في مصالح الدولة أو أفعاليا
الخارجية.
وتَميزت البنائية عف الميبرالية الجديدة في عدـ اقتصارىا في التحميؿ عمى سياسات
وسموؾ الدوؿ الصناعية الكبرى وتيميش الدوؿ النامية ،حيث ال يتطمب تحميؿ أثر اليويات
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والثقافة والفيـ الجماعي المشترؾ في أفضميات ومصالح الدوؿ حدا أدنى مف التنمية أو توفر

قدر مف التجانس االقتصادي ،وفسرت البنائية -مف وجية نظرىا -سياسات الدوؿ التي ال
تنتمي إلى الدوؿ الصناعية الكبرى ،بما فييا الدوؿ النامية (أحمد ،5112 ،ص .)181

بالمثؿ مف شأنو أف يؤدي إلى فيـ مصالح الفاعميف،
تدفع البنائية باتجاه أف االىتماـ ُ
لكونيا توضح الطريقة التي يربط مف خبلليا الفاعموف أفضمياتيـ مع خياراتيـ السياسية ،حيث

المثؿ عمى الصعيد الدولي إلى تييئة األوضاع التخاذ الق اررات ،وىي تساعد في تحديد
تؤدي ُ
الخيارات المتاحة ،كما توضح الحدود بيف مناقشات ومداوالت السياسة الخارجية مف جية،
وتنفيذ تمؾ السياسات مف جية ثانية ،وفي عديد الحاالت؛ يعتقد متخذو الق اررات أنيـ

اعا محددة مف السموؾ ،عمى اعتبار أف
ومثؿ وقواعد تشجع أو تمنع أنو ً
محكوموف بمبادئ ُ
الم ثؿ والقيـ األخبلقية أسس لمتقويـ؛ فإنيا تسيـ في وضع معيار أخبلقي لمحكـ عمى السياسة
ُ
الخارجية لمدوؿ (.)Bjorkdah, 2000, p 22

 .3.2.5التفسير البنائ لألحداث الدولية:
تنطمؽ البنائية مف تصورات تنتقد االتجاىات النظرية العقبلنية التي ثبت فشميا في

أعقاب نياية الحرب الباردة مف خبلؿ عدـ قدرتيا عمى تفسير نياية ىذه الحرب وبشكؿ
سممي  ،وفي حاؿ تطبيؽ األفكار والتصورات البنائية عمى األحداث الدولية؛ أخذت البنائية -
بعيف االعتبار -المعايير األخبلقية وكيفية تأثيرىا في األفكار التقميدية مثؿ السيادة ،وتظير
ىذه العممية بشكؿ جمي في التدخؿ اإلنساني الدولي ،وفي سقوط نظاـ األبارتييد في جنوب

إفريقيا وتحسيف ممارسات حقوؽ اإلنساف في أمريكا الجنوبية(،األبارتييد ىو نظاـ الفصؿ

كمت مف خبللو األقمية البيضاء في جنوب أفريقيا مف عاـ( 1948ـ) حتى
العنصري الذي َح ْ
المثؿ التي
عاـ( 1995ـ) ( ،)Rathbun, 2007, p 550أي أف البنائية رأت أف األفكار ىي ُ
يجب االحتذاء بيا ،مثمما تؤمف الواقعية بالقوة ،وبأىمية األفكار في تطوير المعايير في النظاـ

الدولي الذي يفيد في تقييد سموؾ الدولة أو يحدده في المستقبؿ.
تستند االتجاىات النظرية العقبلنية الواقعية والميبرالية في تحديدىا لمواقع حسب توزيع

القوى المادية ،وتنطمؽ -وعمى خبلؼ ذلؾ البنائية -مف عناصر غير مادية وبالتحديد عمى
عنصر اليوية التي تعتبرىا مسألة جوىرية في عالـ ما بعد الحرب الباردة ،وتؤكد عمى كيفية

تعامؿ اليويات مع الطريقة التي تستوعبيا الوحدات السياسية أو الدوؿ وتستجيب لمتطمباتيا
ومؤسساتيا ،ومع ذلؾ ال تنفي البنائية دور العوامؿ المادية ،بؿ ىي تحاوؿ أف تربط بيف
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األبعاد المادية ،الذاتية والتبادلية في العبلقات الدولية ،وأوضح" إلكسندر وندت" أف المصادر

معنى بالنسبة ألفعاؿ البشر مف خبلؿ بنية المعرفة المشتركة المرسخة في
المادية تكتسب فقط
ً
أذىانيـ (.)Wendt, 1999, p 224
معطى ،وبالتالي فإف مصالح
تَعتبر االتجاىات العقبلنية أف الواقع االجتماعي شي ٌء
ً
الدوؿ شيء معطى كذلؾ ،في حيف نظرت البنائية لمنظاـ الدولي بأنو مف اختراع اإلنساف ،إذ
إنو نتاج لمفكر اإلنساني الصرؼ ،مجموعة مف األفكار ،بناء فكري ،نظاـ لمقيـ والمعايير التي
نظمت مف طرؼ بني البشر في سياؽ زمني متصؿ ،واذا تغيرت األفكار التي تسود العبلقات

الدولية القائمة ،فإف النظاـ نفسو سيتغير معيا ،ألف النظاـ يتضمف تمؾ األفكار ( Wiener,
.)2006, p 22

ركزت البنائية كإطار مفاىيمي عمى مفاىيـ البنية ،الفاعؿ ،اليوية ،المصالح والمعايير،

وىو إطار اجتماعي قائـ عمى األفكار (عبد اهلل ،)5115 ،وقد سعت البنائية إلى إيجاد حؿ

طا ال يقصي أيا منيما كما فعمت
حبل وس ً
إلشكالية العبلقة بيف الوكيؿ والبنية ،واقترحت ً

خالصا (حجار ،5111 ،ص  ،)41حيث رأت
بنيويا
تحميبل
الواقعية الجديدة عندما تبنت
ً
ً
ً
كبل مف الوكيؿ أو الفاعؿ(  )Agentوالييكؿ( )Structureيشكؿ كؿ منيما اآلخر
البنائية أف ً

في عممية مستمرة وال نيائية ،وبالتالي يأخذ التحميؿ ِّ
الجيد بعيف االعتبار االتصاؿ الوظيفي
والعضوي بينيما.

وركز" إلكسندر وندت" عمى عممية التفاعؿ التي تشكؿ بنية النظاـ؛ إذ قاؿ" :إننا نبالغ
في االفتراض إذا كنا نفكر بأف الدوؿ لدييا ىويات ومصالح قائمة قبؿ التفاعؿ ،فبل يوجد ما
يسمى بمعضمة أمنية تمقائية لمدوؿ .إف مثؿ ىذا االدعاء أو ذلؾ الذي يقوؿ :إف الدوؿ مثؿ

األفراد في وضع يفترض مسبقًا أنيا قد حصمت عمى مصالح أنانية وىويات قبؿ عممية
وبدال مف ذلؾ فإف المساعدة الذاتية ال تظير إال مف جراء التفاعؿ بيف الدوؿ"
تفاعمياً ...

(.)Wendt, 1999, p 226

ومف ناحية أخرى يرى" إلكسندر وندت" أف مفيوـ الواقعية الجديدة لمفوضى ال يفسر

كافيا ،وفي اعتقاده أف المسألة الحقيقية تكمف في
ًا
كيفية حدوث الصراعات بيف الدوؿ
تفسير ً
كيفية استيعاب الفوضى وفيميا ،وىي بذلؾ تتخمى عف المفردات والتعابير مثؿ :الدولة ،توازف

وتحميؿ المبادئ والقواعد،
تحميؿ تأثير تمؾ الكمماتْ ،
القوى ،الفوضى وغيرىا ،كما تتولى ْ
والتطبيقات العممية ليا ،والدور اإلنساني في صنع التركيبات االجتماعية ( Wendt, 1999, p

.)229
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ِ
كونو مف الميـ فيـ التفاعبلت االجتماعية الداخمية لمدوؿ الستيعاب المخرجات
ول ْ
السياسية ليا ،وحتى ال يتـ حصرىا في مخرجات البنية الفوضوية لمنظاـ الدولي ،وبالتالي بدؿ
االعتماد عمى حتمية البنية المادية الجامدة ومدى تأثيرىا عمى السموؾ الصراعي لمفواعؿ؛

أدخمت البنائية متغيرات البنية القيمية ( (Structure Valuesودورىا في تشكيؿ ىوية
الفواعؿ ،وتعتقد البنائية -في ىذا اإلطار -أف اليويات والمصالح والسموؾ ألي دولة تُبنى
اجتماعيا مف خبلؿ التأويبلت واإلدراكات المشتركة لمعالـ ،وذلؾ نتيجة االتصاؿ االجتماعي
ً
الذي يسمح بتقاسـ بعض المعتقدات والقيـ ،والذي يبموره الواقع ذو الطبيعة المتبادلة ،حيث ال
وجود لشيء معطى أو حتمي ،بؿ إف اإلدراؾ أو الفيـ الجماعي والمعايير تمنح األشياء

التأويمية :ىي تمؾ النظريات التي تحاوؿ
المادية معنى يساعد عمى تكويف الواقع .والنظريات
َّ
تأويؿ األحداث وتفكيؾ المعاني والرموز واعطاء معنى ليا ،وترى بأف العالـ االجتماعي ىو
مف صنعنا نحف ،وتساىـ تصوراتنا ومف ضمف ذلؾ النظريات في بناء ىذا الواقع ،وترى

صعوبة دراسة السموؾ اإلنساني بطريقة عممية كما في العموـ التجريبية األخرى ،ألف السموؾ
البشري يرتبط بالمعاني التي يعطييا األفراد لسموكياتيـ.

استُنتج مف ذلؾ أف الصراع -وفؽ التحميؿ البنائي -ليس معطى مسبقًا أو نتيجةً
لفوضى النظاـ الدولي؛ وانما ىو نتاج لمتوجو الصراعي لميوية االجتماعية لؤلفراد أو القادة،
معطى مسبقًا بؿ
أي نتاج لعوامؿ غير مادية ،وىي العوامؿ التي رأت البنائية بأنيا ليست
ً
تحكمية يديرىا القادة واألنظمة باإلضافة إلى طبيعة التنشئة االجتماعية ،والتي تنعكس في
الخطابات السائدة في المجتمع والميوؿ النخبوية التي بإمكانيا تشكيؿ اليويات عمى أسس
تنازعيو مف خبلؿ تعبئة الجماىير واحياء الضغائف التاريخية مف أجؿ تمرير أىدافيا

المصمحية (.)Zehfuss, 2002, p 290

وكمنت األىمية النظرية لمبنائية في تفسير السياسة الخارجية والعبلقات الدولية في

مواقفيا األبستمولوجية واألنطولوجية والمعيارية الوسطية ،ألنيا تمثؿ وسطًا بيف العقبلنييف
(الوضعييف) الذيف ِّ
يركزوف عمى الوحدات السياسية واالمتدادات الصادرة عنيا( السببية-
التفسير) والتأممييف( ما بعد الوضعييف) أو الشمولييف الذيف يركزوف عمى البنى االجتماعية
(غير السببية -الفيـ) ،فيي تركز -أي البنائية -عمى المعايير كقواعد ومحددات تكوف ىوية
الفواعؿ وتحدد مصالحيـ ،باإلضافة لؤلفكار واإلدراكات ،إذ اعتبرت اليوية مسألة ىامة في

عالـ ما بعد الحرب الباردة ،وأكدت البنائية عمى كيفية تعامؿ اليوية مع الطريقة التي تستوعبيا

جميا مع بروز قضايا
الوحدات السياسية أو الدوؿ ،وتستجيب لمطالبيا ومؤسساتيا ،وظير ذلؾ ً
اع بيف الدوؿ أثناء الحرب الباردة إلى صراع داخؿ
األقميات بعدما تحوؿ الصراع مف صر ٍ
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الدوؿ في مرحمة ما بعد الحرب الباردة وظيور قضايا اإلرىاب ،واذكاء الصراعات الطائفية

والعرقية والمذىبية.

 .3.5إخفاقات النظرية البنائية:
أخذت البنائية عمى عاتقيا القياـ بجيد كبير في إطار سعييا لكسر الجمود في الحقؿ
اضحا عقب الجداؿ الذي أحدثو النقاش بيف
النظري لمعبلقات الدولية ،وبدا ىذا الجيد و ً
العقبلنييف والتأممييف ،وسعت البنائية لتكوف بمثابة خارطة طريؽ مف أجؿ تحميؿ واستيعاب
السياسة الدولية بعد انتياء الحرب الباردة ،غير أف انتقادات عديدة وجيت لمبنائية ،وذىب
البعض لمقوؿ بأنيا مشروع غير ٍ
مجد منذ بدايتو .ويمكف توضيح ذلؾ عمى النحو التالي:
 .1كاف مف أىـ االنتقادات التي وجيت لمبنائية ىي عدـ قدرتيا عمى ضبط المفاىيـ
والمصطمحات التي تستخدميا في تحميؿ السياسة الدولية ،وجادؿ بعض المنتقديف بأنو ال يوجد
اتفاؽ واضح حوؿ المقصود باليوية لدى جميع منظِّري البنائية ،أو كيؼ يمكف لمباحثيف تحديد
المراد بيوية الدولة؟ أو ما نوع اليويات التي يمكف أف توجد في السياسة الدولية في أي لحظة
تاريخية بعينيا؟ (.)Finnemore, 2001, p 399

مصطمحا
 .5وذىب آخروف إلى اعتبار أف اليوية وفؽ التصور البنائي أصبحت
ً

مضم ًبل ،كونيا تؤدي لتفسير عدد كبير مف األفعاؿ ،لكنيا في الوقت عينو ال تسمح بالتوقع أو
التنبؤ بأف دوًال ذات أنماط معينة مف اليوية سوؼ تنتيج تصرفات مشابية وفؽ أنماط معينة
مف السموؾ ،وطالما بقيت اليوية غير محددة فإنيا سوؼ تنتج تفسيرات خاصة ألفعاؿ

أمبل ضعيفًا بشأف الوصوؿ إلى تعميمات حوؿ اليوية
وسموكيات الدوؿ ،وتعطي بذلؾ ً
والسياسة الدولية (.)Finnemore, 2001, p 341
 .5ليس ذلؾ فحسب؛ بؿ إف منظري البنائية يختمفوف حوؿ مصدر ومحددات اليوية،

إذ انقسموا إلى فريقيف :أحدىما بقيادة" إلكسندر وندت" ،ورأى أف البيئة الدولية تؤدي الدور

األكبر في تشكيؿ ىويات الدوؿ .والثاني بقيادة" كاتزنشتايف" ورأى أف اليوية ىي خاصية
محمية نتجت عف األيديولوجية الوطنية التي شكمت بدورىا إدراكات الدوؿ لمصالحيا وسياساتيا

(.)Finnemore, 2001, p 342

 .4وذىب آخروف إلى أف البنائية تعاني مف ظاىرة عدـ االنسجاـ األبستمولوجي(

المعرفي) ،حيث إف اختبلؼ اىتمامات منظري البنائية فيما بينيـ قد كشؼ عف إحجاميـ
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وتحفظيـ عف بناء تصور شامؿ لمسياسة الدولية ،وظير جميا أنو مف الصعوبة بمكاف الجمع

والمزج بيف االتجاىيف لمبنائية الحداثية وما بعد الحداثية ( ،)Valerie, 2001ويقود ذلؾ إلى

التساؤؿ :كيؼ يمكف لمبنائية كمشروع تنظيري يطرح نفسو لسد الفجوة بيف النظريات العقبلنية

والتأممية ،في حيف لـ يستطع منظرو البنائية حؿ الخبلؼ األبستمولوجي القائـ فيما بينيـ؟

حيث وقعت البنائية في المأزؽ األبستمولوجي ذاتو الذي سقط فيو النقاش بيف الوضعية وما

حاجز بيف البنائية الحداثية
ًا
بعد الوضعية في نياية ثمانينات القرف العشريف ،ومثؿ ىذا المأزؽ
ٍ
جسر يربط ما بيف
وبدال مف أف تأخذ البنائية عمى عاتقيا لتكوف بمثابة
وما بعد الحداثيةً ،

العقبلنييف والتأممييف ،أصبحت مطالبة أوًال بأف توحد تياراتيا واتجاىاتيا ،وأف ترأب الصدع

فيما بينيا ،وأف تبحث في كيفية جعؿ ذلؾ الجسر يربط أوًال بيف تياراتيا قبؿ ربطو بيف

العقبلنييف والتأممييف.

حقيقيا
اختبار
ًا
واعتقدت الدراسة أف المنطقة الوسطى التي اقترحتيا البنائية قد شكمت
ً
أماـ منظِّري البنائية كافة عمى اختبلؼ تياراتيـ وتوجياتيـ ،لكي ينخرطوا في ىذا المسعى
التوفيقي ،إال أنو مف غير المتوقع أف تستجيب البنائية ما بعد الحداثية ،وتحاوؿ االقتراب مف

أبستمولوجيا ،قبؿ أف تكوف
نظر لميوة الواسعة التي تفصؿ األولى عف الثانية
البنائية الحداثية ًا
ً
جاذبة لمتيارات العقبلنية والتأممية.
ويمكف القوؿ :إف البنائية قوضت مشروعيا بنفسيا منذ البداية عندما تبنت أبستمولوجيا
ُ
وضعية وأنطولوجيا ما بعد وضعية ،وجرى استبعاد التأممييف مف الجداؿ التنظيري في ميداف
العبلقات الدولية ،واختزؿ في جداؿ ثنائي بيف البنائية والعقبلنية حوؿ األنطولوجيا ،بعد أف

أقرت البنائية الحداثية لمعقبلنييف بصواب طرحيـ األبستمولوجي والمنيجي.

وأخفقت البنائية مف ناحية أخرى في التحميؿ والتفسير ،ولـ تستطع تبياف كيؼ تكونت

المثؿ؟ كيؼ تتغير تمؾ المعايير مع مرور الوقت في خضـ تفاعميا مع وكبلء
المعايير و ُ
بعينيـ مف دوؿ ومتخذي الق اررات؟ ( ،)Checkel, 1998, p 340وكما أشار" إلكسندر
اضحا مف الناحية اإلمبريقية ،حيث تعتمد عمى مبلحظة ظواىر
وندت" ،تعاني البنائية ضعفًا و ً
وأشياء ال يمكف مبلحظتيا ،ألنيا ليست مف طبيعة مادية ،بؿ ىي مثالية ببساطة ،وىذا بدوره
يؤثر عمى قيمة ومصداقية النظرية البنائية مف منظار وضعي ،حيث ال يمكف التأكد والتحقؽ

ميدانياً مف صحة ما تطرحو مف أفكار وافتراضات (أبو زيد ،5115 ،ص .)28

وال تصمد افتراضات البنائية فيما يتعمؽ في فيـ وتحميؿ سموؾ الدوؿ أماـ أحداث الواقع

الدولي؛ إذ تعجز البنائية عف تفسير الحالة التي يمكف أف يثور فييا النزاع بيف الدوؿ أو
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الجماعات ذات اليويات والقيـ واألفكار المشتركة أو المعايير السائدة فيما بينيا ،حيث يمكف

جدا مف العبلقات الدولية.
جدا في شرح القميؿ ً
القوؿ :إف البنائية نظرية تقوؿ الكثير ً

 .1.3.5إشكاليات النظرية البنائية:
واجيت البنائية مف الناحية النظرية العديد مف اإلشكاليات ،مما دعا غالبية الميتميف
بنظرية العبلقات الدولية إلى نقدىا؛ إذ إنو عمى الرغـ مف االنتقادات الحادة التي وجيتيا
البنائية لمنظريات التقميدية في العبلقات الدولية نتيجة اختزاليا الوكبلء مف دوؿ ومتخذي

الق اررات ،إال أف البنائية نفسيا ذىبت إلى اختزاؿ وحدة التحميؿ مف ُمثؿ ومعايير ،وأخفقت كما
أسمفت الدراسة في:
المثؿ في المقاـ األوؿ
 .1تبياف كيفية تكوف ُ
المثؿ والمعايير مف وقت إلى آخر مف خبلؿ تفاعميا مع وكبلء
 .2كيفية تبدؿ تمؾ ُ
بعينيـ.

 .5اصطدمت البنائية -كذلؾ األمر -بمشكمة جوىرية تمثمت في عدـ مقدرتيا عمى تقديـ
نظرية تسبيب أو تعميؿ ،ولـ تتجاوز أطروحاتيا تحديد االرتباط بيف اليوية والنتائج ،إذ ال

بديبل عف نظرية سياسية ،مما دعا أحد منتقدييا لوصفيا
يمكف لنظرية ثقافية أف تكوف ً
مدخبل وليست نظرية ،وفي حاؿ كانت نظرية؛ فإنيا تيتـ بالعمميات وال ِّ
تركز عمى
ً
المخرجات؛ لذلؾ فيي بحاجة إلى اقتباس نظرية سياسية (.)Hopf, 1998, p198

 .4كذلؾ انتُِقدت البنائية بأنيا بحاجة إلى إجراء دراسات فوؽ قومية؛ لكوف معظـ
الدراسات التي قدمتيا البنائية كانت إما دراسة حالة ،واما كانت ِّ
تركز عمى قضية محددة،

فضبل عف حاجتيا إلى تناوؿ كيفية بناء القضايا السيئة ،وعدـ االقتصار عمى القضايا الحسنة
ً
فقط ،مثؿ(:محاربة األسمحة البيولوجية والنووية أو االىتماـ بحقوؽ اإلنساف ،ومحاربة الفصؿ

العنصري) (أحمد ،5112 ،ص .)182

 .2.3.5تحديات النظرية البنائية:
ُيمكف الحديث عف التحديات التي تعترض التحميؿ البنائي لؤلحداث الدولية ،وذلؾ مف
خبلؿ التطرؽ لكؿ مف اختبلفات منظري البنائية حوؿ طبيعة النظرية ،والعبلقة مع العقبلنية،
والمنيج المبلئـ ،واسياـ البنائية في بناء نظرية نقدية لمعبلقات الدولية:
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 .1طبيعة النظرية :تستمد البنائية قوتيا التأسيسية مف عناصر متغيرة باألساس ،حيث تستند
إلى األفكار والمعايير والثقافة ،وكذلؾ إلى عناصر الفاعمية اإلنسانية مثؿ اليوية ،حيث ال

ثقافيا ،ولذلؾ رأى منظرو البنائية أف السعي وراء
يوجد ما يسمى بالفكرة أو اليوية المستقمة ً
مجرد ٍ
لغو ،ويحصروف طموحاتيـ في تقديـ تأويبلت ،وتفسيرات
نظرية عامة لمعبلقات الدولية
ُ
بشأف األبعاد المتفرقة لمسياسة الدولية؛ وال يذىبوف إلى أبعد مف تقديـ تعميمات عارضة ومقيدة

بشدة ،وىو ما يدفع باتجاه القوؿ أف البنائية ليست نظرية وانما ىي إطار تحميمي (سميث،

 ،5114ص .)558

 .2العالقة مع العقالنية :حيث يؤمف بعض البنائييف بإمكانية إقامة عبلقة ارتباطية باعتبارىا
المؤسسة ليويات
نتيجة بيف االقترابيف؛ حيث أكدت البنائية عمى كيفية تشكيؿ المعايير
ِّ
ومصالح الفاعميف ،في حيف يتعامؿ العقبلنيوف مع المصالح باعتبارىا معطاة ،ويركزوف عمى

اتيجيا ،إذ بينما ركز البنائيوف عمى تشكيؿ المصالح،
كيفية متابعة الفاعميف لمصالحيـ استر ً
تقسيما
ركز العقبلنيوف عمى االستجابة لممصالح .ورأى بعض البنائييف في ذلؾ االختبلؼ
ً
ممكنا لمعمؿ يقوـ فيو البنائيوف بالجزء المتعمؽ بتفسير كيؼ يكتسب الفاعموف تفضيبلتيـ،
ً
بديبل
ويستكشؼ العقبلنيوف كيفية تحقيؽ الفاعميف لتمؾ التفضيبلت ،وبذلؾ لف تكوف البنائية ً
لمعقبلنية عمى اإلطبلؽ ،بؿ ىي منظور بقيمتيا (سميث ،5114 ،ص .)541

 .3المنيج المالئم :أصر البنائيوف األوائؿ عمى أف دراسة األفكار والمعايير والمعاني األخرى،
تتطمب منياجية تسعى لفيـ العبلقة بيف( المعاني وبيف الذاتية) التي تُستَمد مف التأمؿ الذاتي
والتعريؼ الذاتي ،والممارسات االجتماعية التي تتجذر فييا تمؾ المعاني والتي تشكميا .ومف
المستغرب أف مثؿ تمؾ األطروحات تعرضت لمنسياف مف قبؿ عدد مف منظِّري البنائية ومنيـ

"الكسندر وندت" ،والذيف يدافعوف عف موقؼ التقميدية المنياجية ،ويدعوف أف تفسيراتيـ ال
تعتمد بشكؿ استثنائي عمى أية منياجية تأويمية منفصمة ومتخصصة ،ويبرروف ىذا الموقؼ
عمى أساس أف حقؿ العبلقات الدولية خاض لفترة طويمة في المنازعات المنياجية ،وأف

الدراسات اإلمبريقية لمبنائييف المتمسكيف بالمبادئ النظرية ليذا االقتراب مثؿ" كراتشويؿ" ،ال
تبدو مختمفة بأي صورة كانت عف دراسات التقميدييف (سميث ،5114 ،ص .)541

 .4العالقة مع النظرية النقديةُ :ينظر لمبنائية بمثابة ثمرة لمنظرية النقدية ،ورأى العديد مف
الباحثيف ومنيـ" رويس سميث" إلى أف تطورىا يتمتع بقابمية ىائمة لدفع المشروع النقدي لؤلماـ،
وحدد "أندرو لينكميتر" ثبلثة أبعاد في ىذا المشروع ىي:
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 .1الميمة القيمية التي تتصؿ بتقييـ ،واعادة النظر بشكؿ نقدي في كيفية -تبرير التنظيـ

وخصوصا الدولة ذات السيادة  .5مف الناحية األخبلقية ،والميمة السوسيولوجية
السياسي،
ً
وعالميا  .5الميمة
وقوميا
محميا
التي تتعمؽ بفيـ كيفية تمدد وانكماش المجتمع األخبلقي
ً
ً
ً
العممية ،والمتعمقة بإدراؾ العوائؽ والفرص التي تواجو العمؿ السياسي التحرري .ولـ تؤخذ

الميمة الثانية بقوة وحماس أكبر مما أُخذت بو مف قبؿ البنائية ،حيث يعتبر استكشاؼ تطور
وتأثير األسس المعيارية ،والفكرية لممجتمع الدولي ىما في صمب اىتماـ البنائية (سميث،

 ،5114ص .)545

وعمى أية حاؿ ،انقسمت البنائية بيف أولئؾ الواعيف بالجذور النقدية والقابمة بالقياـ

باستكشافات سيسيولوجية ،وأولئؾ الذيف تبنوا البنائية ببساطة باعتبارىا أداة تفسيرية أو تأويمية،
وكمتا وجيتي النظر مبررتاف ،واعتقدت الدراسة أف كؿ أعماؿ الباحثيف مف الجيتيف يمكف
ربطيا بالمشروع النقدي ،بغض النظر عف االلتزامات المتعمقة بأشخاص الباحثيف ،ومف

الضرورة بمكاف أف يعمؿ الباحثوف عمى الدخوؿ بالدراسات واألبحاث البنائية ،في حوار مع
األطروحات األخبلقية والفمسفية ،واال فقدت البنائية مصداقيتيا األخبلقية ،وبالتالي فقدت

النظرية النقدية إحدى ركائزىا المحتممة.

 .4.5مسارات النظرية البنائية (رؤية استشرايية):
استمرت النقاشات داخؿ البنائية منذ بداية القرف الحادي والعشريف تجري بوتيرة
متسارعة ،واف ظمت مساراتيا العامة كما ىي إلى حد بعيد ،ولكف قبؿ الخوض في مسألة
مسارات البنائية في المستقبؿ ورؤيتيا لو ،ال بد مف التطرؽ لؤلبعاد األساسية لمتنبؤ في
العبلقات الدولية ،وذلؾ مف أجؿ الوقوؼ بشكؿ سميـ عند تمؾ المسارات.

 .1.4.5األبعاد األساسية لمتنبؤ ي العالقات الدولية:
عاما لمسياسة الدولية ،وأف تكوف
فيما ً
يقع عمى عاتؽ نظرية العبلقات الدولية أف تقدـ ً
وثيقة الصمة بالسياسات التي يجرى صنعيا باستمرار ،وتمتمؾ القدرة عمى وصؼ الكيفية التي

شرحا ليا ،وكيفية تأثير تمؾ األحداث في السياسات
تنبثؽ بموجبيا األحداث الدولية وتقدـ ً
ٍ
خاصة فيما يتعمؽ بمسألة
العالمية ،إال أف نظريات العبلقات الدولية لـ تحقؽ تمؾ الغايات ،وب
التنبؤ بالمستقبؿ ،ما دفع بعض الباحثيف لمقوؿ" :إننا لـ نفشؿ فقط في حقؿ العبلقات الدولية

أيضا في التعمـ مف أخطائنا" ( Rosenau, 1995, p
بالتنبؤ بنياية الحرب الباردة ،لكننا فشمنا ً
.)22
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رأى عدد مف منظِّري العبلقات الدولية أف ىدؼ العموـ ىو التحميؿ نظ اًر لصعوبة

التنبؤ ،إذ أف المراد مف وراء كافة البحوث العممية ىو التحميؿ والشرح ،ولذلؾ عارض كثير مف
منظري العبلقات الدولية فكرة تحسيف مستوى التنبؤ ،وتأثيراتيا بالنسبة لمنظرية السياسية

الدولية ،حيث إف فيـ الماضي كاف واليزاؿ ىو اليدؼ األسمى لنظرية العبلقات الدولية،
ولمختمؼ العموـ االجتماعية األخرى ،وليس التنبؤ بالمستقبؿ (.)Singer, 1990, p 74
خمبل في مسألة تحميؿ العبلقات الدولية
أحدثت التغيرات الحاصمة عمى الصعيد الدولي ً

والتنبؤ بيا ،حيث ظيرت أدوات أخرى إلى جانب الدوؿ التي كانت تعد األداة المركزية

والمصدر الوحيد ألي تحميؿ ،مثؿ (:الشركات متعددة الجنسيات ،والمنظمات الدولية غير

فضبل عف عوامؿ أخرى مثؿ (:وتيرة التحوؿ التكنولوجي المتسارعة والتطور
الحكومية)،
ً
العممي اليائؿ) ،والتي مكنت مف تغيير االستراتيجيات العسكرية؛ وبشكؿ أساسي سياسات

الردع النووي (.)Scheuerman, 2009, p 564

وباتت كؿ تمؾ التغيرات بحاجة إلى طرؽ جديدة لمتعامؿ معيا ،حيث تتطمب التغيرات
العميقة التي تحدث عمى المستوى الييكمي لمنظاـ الدولي بشكؿ متزايد تقنيات نظامية قابمة

لمقياس ،وذلؾ مف أجؿ تتبع التغير الحاصؿ في النظاـ الدولي (،)Rosenau, 1995, p 12
ٍ
خاصة فيما يتعمؽ
لكف التعامؿ مع تمؾ التغيرات يربؾ حسابات منظِّري العبلقات الدولية؛ وب
بمسألة التنبؤ ،حيث إف أشكاؿ السياسات الدولية ونوعيتيا أوجدت الكثير مف التغيرات ،بينما

استمرت اليياكؿ األساسية التي ُيستند إلييا في دراسة العبلقات الدولية دوف أي تعديؿ ،أي أنو
أصابيا الجمود ،وبالتالي بات ىناؾ خطأ في تقييـ القضايا الجديدة.
تمخيوا لتمك التحديات الت حاول منظرو ما بعد الحداثة
ويقدم" محمد السيد سميم"
ً
ي العالقات الدولية اإلةابة عنيا (سميم ،2115 ،ص :)51
 .1ال يوجد قوانيف أو أنماط أو تعميمات ثابتة ،إذ أف المفاىيـ نسبية.
 .5تفوؽ جوانب الغموض في الواقع االجتماعي جوانب الوضوح.

 .5صعوبة إيجاد نظرية شاممة تستوعب الحياة االجتماعية بكافة تفاصيميا.

 .4ليس ىناؾ ثمة منطؽ ثابت ،حيث مف الصعوبة إمكانية تجاىؿ العشوائية والنسبية.
 .2ليس بالضرورة أف يؤدي المنيج الذي يقوـ عمى العقبلنية والوضعية لمسبلـ ،وانما قد يقود
لمتدىور البيئي والدمار الشامؿ بشكؿ أو بآخر.
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 .6أىمية العامؿ اإلنساني مف حيث المشاعر والتصورات اإلنسانية ،وذلؾ بفعؿ أف العموـ
االجتماعية ىي إنسانية باألساس.

وتَ ْك ُم ف المشكمة في ىذه الحالة في أف التغيرات والظواىر باتت تتطمب تكتيكات جديدة
تمتمؾ القدرة عمى قراءتيا بشكؿ دقيؽ ،وتكوف عمى نحو مخالؼ لتمؾ التي اعتادت نظريات
العبلقات الدولية استخداميا ،وىذا ليس باألمر السيؿ ،كونو ليس محؿ إجماع ،وذلؾ بسبب

قيما وتكتيكات مختمفة ،بؿ وينظر
أف كؿ نظرية في العبلقات الدولية ،وك ّؿ منظر فييا يناصر ً
لمعالـ بطريقة مختمفة ،ومف منظورات مغايرة (.)Brown, 1992, p 235
واعتقد" والتز" أف عمـ السياسة الدولية والعبلقات الدولية بشكؿ عاـ يعانياف مف

مشكبلت أخرى يمخصيا في العناصر التالية (:)Waltz, 1990, p 17

 .1العوامؿ والمتغيرات التي تؤثر في النظاـ الدولي غير القابمة لئلحصاء ،ويصعب االعتماد
عمى معيار لمتمييز بيف العوامؿ الداخمية والخارجية.

ىدؼ واحد.
 .5استحالة أف يكوف لمدوؿ ،وبخاصة الفاعميف الرئيسيوف في السياسة الدولية ٌ
 .5عدـ وجود ألية محددة الستعادة التوازف في حاؿ أصابو عطؿ.
 .4صعوبة وضع معيار لمتميز بيف المتغيرات المستقمة والتابعة.
 .2عدـ وجود آليات محددة يمكف استنباطيا لحساب اليويات.
 .6صعوبة تحديد األىداؼ بشكؿ دقيؽ.

ويقود ذلؾ إلى أف محاوالت استنتاج نظريات تنبؤيو نحو المستقبؿ يطرح عدد مف
المشكبلت ،أىميا العبلقة بيف جوىر السياسات والسموؾ اإلنساني ،انطبلقًا مف حقيقة أف
السموؾ اإلنساني غير المتوقع ،وال يستثنى القادة الذيف يصنعوف الق اررات مف ىذا الواقع ،كما
أف ممارسة السياسة كغيرىا مف المغامرات ،يصعب التحكـ بنتائجيا ،وبالتالي تغيب القدرة
عمى التنبؤ بما يمكف أف ينجـ عف الق اررات التي يتخذىا صناع القرار.

ومف ناحية أخرىُ ،يمخص" روبرت جيرفز" عدة مشكبلت موروثة في محاولة الخروج

بنظرية تتنبأ في السياسة الدولية ،وىى (:)Jervis, 1992, p 40

منتجا لمجموعة غير
دائما ما تكوف
ً .1ا
ً
نادر ما تكوف األحداث أحادية التفسير ،إذ إنيا ً
المحددة مف التفاعبلت ،وىذه التفاعبلت يصعب عمى عمماء العموـ االجتماعية األكثر خبرة
أف يشرحوىا بشكؿ كامؿ.
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ذاتيا بالممارسة إذا أثر في توقعات البلعبيف عمى الساحة الدولية،
 .5يمكف إنكار التنبؤ نفسو ً
عددا مف
كما ىو الحاؿ بالنسبة لمبورصة ،فإذا ما تـ التنبؤ بارتفاع قيمة سيـ شركة ما ،فإف ً

مالكي أسيـ الشركة سوؼ يقوموف ببيع أسيـ الشركة لغاية الربح ،ونتيجةً لزيادة العرض الناتج
عف عمميات البيع ،فإف قيمة أسيـ الشركة ستنخفض ،مما ينتج عنو بطبلف التنبؤ.

 .5تعدد المشاركيف في عممية صنع القرار الدولي ،وىو ما يمكف مبلحظتو مف خبلؿ الق اررات
السياسية المتخذة مف قبؿ الفواعؿ المتعددة المشتركة في التفاعبلت الدولية ،وىذه الفواعؿ ليا
ٍ
خاصة في ظؿ الحالة غير المسبوقة التي تشيدىا الساحة
تأثير حاسـ عمى المخرجات ،ب
الدولية منذ نياية الحرب الباردة مف حيث نوعية الظواىر الدولية وطبيعتيا ودرجة تشابكيا،
وغياب الحدود بيف البيئة الخارجية وعممية صنع القرار ،لذلؾ كانت الفكرة السائدة منذ

تسعينات القرف العشريف بأف الحاجة ممحة لنظريات جديدة لعالـ جديد.

 .2.4.5رؤية البنائية لممستقبل:
ساىمت نياية الحرب الباردة في إضفاء الشرعية عمى البنائية ،ألف الواقعية الجديدة

والميبرالية الجديدة أخفقتا في استباؽ ىذا الحدث ،كما أنيما وجدتا صعوبة كبيرة في تفسيره،

خصوصا ما يتعمؽ بالثورة التي أحدثيا" ميخائيؿ غورباتشوؼ"
تفسير لو،
ًا
بينما قدمت البنائية
ً
أفكار جديدة مثؿ األمف المشترؾ.
في السياسة الخارجية لبلتحاد السوفييتي السابؽ باعتناقو ًا
ساىمت التحوالت الدولية في نياية القرف العشريف في إعطاء دفعة لمبنائية وأطروحاتيا
في العبلقات الدولية ،وذلؾ بسبب اختبلؼ افتراضات البنائية بشكؿ كمي عف افتراضات

الواقعية الجديدة والميبرالية الجديدة ،واالختبلؼ حوؿ تصور كيفية حدوث التغيرات األساسية
في سموؾ الدوؿ ،وساعدت ىذه التصورات عمى إعادة التركيز عمى دراسة األفكار في ميداف
العبلقات الدولية ،ولذلؾ رأى منظِّرو البنائية ومنيـ" كراتشويؿ" أنو ال يمكف فيـ تفكؾ االتحاد
السوفييتي السابؽ بمعزؿ عف فيـ األفكار التي أسيمت في سقوطو مثؿ" البيريسترويكا" عمى

سبيؿ المثاؿ (.)Kratochwil, 2008, p 89
وداللة ذلؾ أف البنائية رأت في األفكار محركيا الرئيس مثمما رأت الواقعية الجديدة في

القوة محركيا الرئيس ،وآمنت بأىمية األفكار في تطوير المعايير في النظاـ الدولي الذي يقيد
سموؾ الدوؿ أو يحدده في المستقبؿ.

اعتمادا عمى القيـ والمعايير واليويات؛ تنبأت البنائية باستمرار حمؼ شماؿ األطمسي،
و
ً

تفسير لذلؾ االستمرار مف ناحية نظرة
ًا
وعدـ اندثاره مع انتياء الحرب الباردة ،وقدمت البنائية
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أعضاء الحمؼ لؤلعضاء اآلخريف باعتبارىـ حمفاء ليبرالييف أكثر مف كونيـ دوًال أوجدت

الحمؼ لمواجية التيديدات وضرورات توازف القوى ،ولذلؾ تنبأت البنائية باستمرار حمؼ شماؿ
تماما مما تنبأت بو الواقعية
األطمسي عمى الرغـ مف غياب التيديدات ،وىو عمى العكس ً
الجديدة (.)Hopf, 1998, p 27
آمنت البنائية بضرورة إدارة السياسة الدولية بواسطة معايير وأسس أخبلقية وقانونية،

واحتمت البنائية مكانة مرموقة في نظرية العبلقات الدولية بعد انتياء الحرب الباردة ،والفضؿ
في ذلؾ يعود إلى االفتراضات األساسية التي تنطمؽ منيا ،وأىميا أف الحقيقة االجتماعية يتـ
إيجادىا مف خبلؿ النقاش حوؿ القيـ ،وتركيزىا عمى الصمة الوثيقة بيف دور األيديولوجية

واليويات الوطنية ،ودور الشبكات العابرة لمقومية خاصة بعد أحداث  11سبتمبر(5111ـ)
في الواليات المتحدة ،أي أنو ال يمكف استيعاب تمؾ األحداث دوف فيـ صراع األفكار

واليويات الوطنية ( ،)Snyder, 2004, p 55حيث أخذت البنائية بعيف االعتبار المعايير

مثبل ،أو تطبيؽ تمؾ
واألسس األخبلقية ،وكيفية تأثيرىا في األفكار التقميدية ،كظاىرة السيادة ً

المعايير عمى التدخؿ اإلنساني الدولي (.)Rathbun, 2007, p 550

شممت البنائية مجاالت متعددة ،ومنيا دور العامؿ اإلنساني في دراسة السياسة الدولية،
إلى جانب دراسة الدولة مف خبلؿ األفكار المتغيرة والمعايير والثقافة والمغة والتاريخ ،وتشكؿ
ىذه المواضيع محور التحميؿ لدى البنائية ،واحتوت البنائية أفكار منظِّري الحداثة وما بعد
ِ
ِّ
وضا عف اتجاىات أخرى ،حيث لـ تنعزؿ
الحداثة ،ومنظري النسوية ،واالعتماد المتبادؿ ،ع ً
البنائية عف التطورات الفكرية والنظرية في ميداف العبلقات الدولية ،بؿ استندت إلى فكرة
المصالح المشتركة داخؿ النظاـ الدولي.

أجادت البنائية وصؼ التغيرات وفؽ المعايير واألفكار ،وامتمكت القدرة عمى تفسير

األحداث والتطورات التي ترتبط بطبيعة األفكار واتجاىاتيا ،إال أف قدرتيا قد ظمت محدودة في
فيـ عمؿ المؤسسات ،والظروؼ المؤسساتية والمادية الضرورية لدعـ تشكؿ إجماع حوؿ القيـ
واألفكار الجديدة ،ويشكؿ ذلؾ معضمة بالنسبة لمبنائية ،كما أف محدودية البنائية في تفسير

األحداث الدولية ،وتحميميا في حالة األزمات واالضطرابات يشكؿ معضمة أخرى ( Snyder,
.)2004, p 62
ومف ناحية قدرة البنائية عمى التنبؤ؛ فإف الرؤى البنائية متعددة وال تقدـ تصوًار موح ًدا
لتوقعاتيا حوؿ أي مف القضايا المطروحة عمى المستوى التصوري البحت ،إذ رأى" الكسندر

مناسبا ألسباب حدوث النزاعات الدولية،
تفسير
ًا
وندت" أف التصور الواقعي لمفوضى ال يقدـ
ً
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والجدير بالبحث ىو كيؼ يتـ فيـ ىذه الفوضى؟ واعتقد" وندت" أف الفوضى ىي ما صنعتو

معطى مسبقًا .وىناؾ اتجاه آخر لمبنائية ركز عمى مستقبؿ الدولة ،ورأى أف
الدوؿ وليست
ً
االتصاالت عبر الوطنية ،وتقاسـ القيـ المدنية أدت لتقويض دعائـ الوالءات الوطنية التقميدية،
كما أف بعض البنائييف ركزوا عمى دور الضوابط ،ويروف أف القانوف الدولي ،وغيره مف
المبادئ اآلمرة أدت إلى نخر المفاىيـ التقميدية لمسيادة ،مثمما استطاعت تصوير األغراض

استنادا ليا ( .)Walt, 1998, p 41ويظؿ الموضوع
المشروعة التي تمارس الدوؿ سمطاتيا
ً
المشترؾ بيف كؿ ىذه االتجاىات يتمثؿ في قدرة الخطاب عمى صياغة الكيفية التي يحدد،
ويصوغ بيا الفاعموف ىوياتيـ ومصالحيـ ،وبالنتيجة يقوموف بتعديؿ سموكياتيـ.
منيجيا،
تقاطعا
تنوعت الدراسات األكاديمية المعاصرة حوؿ الشؤوف الدولية ،وأظيرت
ً
ً
واعترؼ أغمب الواقعييف بأىمية القومية والنزعة العسكرية واإلثنية ،وغيرىا مف العوامؿ

تماما مثمما
الوطنية ،وأقر الميبراليوف بدورىـ بأف القوة تعتبر
ً
عامبل محورًيا في السموؾ الدوليً ،
قبؿ البنائيوف بالرأي القائؿ بأف األفكار تكتسي أىميةً أكبر عندما تسندىا دوؿ قوية ،ويتـ
تعزيزىا بموارد قوة مادية ،لقد أصبحت الحدود بيف مختمؼ المنظورات مائعة عمى نحو ما،

والفرصة كبيرة لتحكيـ العقؿ إ ازءىا.

ويقود ذلؾ لتساؤؿ ميـ مفاده أي مف ىذه المنظورات تسمط الضوء أكثر عمى الشؤوف

الدولية المعاصرة؟ وأي منيا يتوجب عمى صانعي السياسة أخذىا بيف االعتبار عندما يكونوف

اما لفيـ العبلقات
بصدد تحديد مصائر الشعوب؟ وتعتبر الواقعية اإلطار العاـ األكثر إلز ً
الدولية؛ رغـ أف الكثير مف الباحثيف والعديد مف صناع السياسة يحجموف عف اإلقرار بذلؾ،
حيث تستمر الدوؿ في إيبلء أىمية كبيرة لتوازف القوى ،والقمؽ بشأف احتماؿ حدوث نزاع

شامؿ.
إال أف الواقعية ال تفسر كؿ شيء ،ويجب عمى أي صانع متنبئ لمسياسة األخذ بعيف

االعتبار التنبؤات التي تمده بيا المنظورات األخرى ،حيث حددت الرؤى الميبرالية الوسائؿ التي
يمكف لمدوؿ استعماليا لتحقيؽ مصالح مشتركة ،وحددت أىـ القوى االقتصادية التي تساعد

عمى فيـ سبب اختبلؼ الدوؿ في خياراتيا األساسية.

ورغـ ذلؾ ،تعد الرؤى البنائية األكثر مبلءمةً في تحميؿ كيفية تغير اليويات والمصالح
ُ
بمرور الزمف؛ حيث تنتج عنيا تغيرات حادة في سموؾ الدوؿ ،كما تُحدث تحوالت غير
المتوقعة في الشؤوف الدولية في حاالت معينة ،وترصد المنظورات المتنافسة حوؿ الشؤوف
انبا ميمة في السياسة الدولية ،ويظؿ فيـ واستيعاب تمؾ السياسة يعوزه القصور إذا
الدولية جو ً
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ما انحصر التفكير في إحدى المنظورات ،وفي المستقبؿ ،فإف الدبموماسي المثالي يجب أف
يبقى يقظًا بخصوص التركيز الواقعي عمى دور عامؿ القوة الذي ال يمكف تجاىمو ،كما يجب

اعيا بدور القوى الوطنية ،وأف يفكر في بعض األحياف مف خبلؿ المنظور البنائي
أف يكوف و ً
لمتغير.

 .3.4.5التطورات الراىنة ي البنائية:
صاحب تطور البنائية تحديات أربعة كما أسمفت الدراسة ،وىي االختبلفات حوؿ ما إذا
يتوجب عمى البنائية التطمع نحو نظرية عامة لمعبلقات الدولية ،وحوؿ العبلقة مع العقبلنية،

وحوؿ المنيج ،وحوؿ العبلقة مع النظرية النقدية ،وقد تبددت المشكمة األولى منذ

عاـ(5111ـ) ،إذ عمى الرغـ مف أف الواقعية الجديدة والميبرالية الجديدة ال تزاالف تطالباف
البنائية بصياغة طرح نظري قادر عمى إيجاد فروض قابمة لبلختبار ،ومقوالت عمى ىيئة
بعيدا عف التنظير عمى نمط" إلكسندر
قوانيف ،إال أف عنصر الجذب لدى منظِّري البنائية انتقؿ ً
وندت" ،وتحوؿ اتجاه نوع مف البحث أكثر انتقائية تدفعو المشكبلت الواقعية ،واتجاه التيار

بعيدا عف التنظير العاـ ،صارت التحديات
النقدي داخؿ البنائية ،ومع تحوؿ عنصر الجذب ً
وضوحا ،إذ استمرت تمؾ االتجاىات لدى البنائييف داخؿ التيار السائد في
األخرى أكثر
ً
الواليات المتحدة الذي تبنى تقسيـ العمؿ التحميمي مع العقبلنييف ،وتن ّكر لتركيز البنائية عمى
أف المعايير المشتركة تتطمب منياجية تأويمية (سميث ،5114 ،ص .)543

تبرز قوة اإلسياـ البنائي مف خبلؿ الجانب األبستمولوجي ،وانطمقت البنائية مف انتقاد

االعتقاد الوصفي القائـ عمى فكرة الحقيقة الموضوعية ،والتي يمكف التوصؿ إلييا أو معرفتيا

موجودا في مكاف
موضوعيا
شيئا
مف خبلؿ البحث العممي ،حيث إف العالـ حسب البنائية ليس ً
ً
ً
ما ،بؿ ىو شيء في ذوات األفراد ،ومثمت البنائية نقمة نوعية في الجانب األبستمولوجي ،حيث
حاولت الربط بيف األسس األبستمولوجية لكؿ مف الوضعييف وما بعد الوضعييف ،مف خبلؿ

تشكيؿ ما يعرؼ بالجسر الرابط بينيما (.)Mansbach, 2012, p 38
اجتماعيا ومرتبط بمفيوـ كؿ فرد لو ،ولذلؾ اعتمدت
كما أف الواقع حسب البنائية مبنى
ً
البنائية بعض األسس األبستمولوجية (غريفيثس ،5118 ،ص :)118
وذاتيا.
 .1المعرفة مؤقتة ومبنية
اجتماعيا ً
ً
 .5تحدث عممية التعمـ مف خبلؿ النقاش والتنشئة االجتماعية في التجارب السابقة.
 .5الحقيقة الحالية ىي حالة زئبقية متحركة ،إذ أف الواقع غير الثابت.
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دوما لمتنقيح والتغيير.
 .4المعايير المختارة لتقييـ المعرفة تكوف خاضعة ً
إف الجديد الذي جاءت بو البنائية عمى المستوى األبستمولوجي ىو الجمع بيف الجانب
الصمب والجانب الميف مف الظاىرة ،أي بالجمع بيف القوة والثقافة ،وبيف اليوية والمصمحة،

بعيدا
فحسب البنائية لـ تعد النظرة التقميدية الصمبة لمظاىرة تسيطر ،فبل وجود لمفيوـ القوة ً
عف تأثيرات العامؿ الثقافي ،كما ال يمكف تجاىؿ الصراع بيف المصمحة واليوية في تحديد

إدراكات وتصورات الدولة ومواقفيا (.)Wendt, 1992, p 393

ومع تطور البنائية ،تحولت االتجاىات البنائية إلى نوع جديد مف المعرفة تكاد ال تمت
مستمدا العوف مف
لمبنائية بصمة ،حيث نادى" كاتزنشتايف" بشكؿ انتقائي لتنظيرات إمبريقية،
ً
النظريات المتنوعة لبناء تفسيرات قوية ( ،)katzenstein, 2001, p 153وتحولت البنائية
لمجرد أداة ضمف مجموعة األدوات التي اعتمدىا الباحثوف ،وأصبحت التقميدية المنياجية ىي
المعيار ،وبالتوازي مع تمؾ التطورات سعى باحثوف آخروف لمحفاظ عمى حدتيا النقدية ،مف
خبلؿ اشتباكيا مع النظرية المعيارية واألخبلقية ،لكوف البنائية مف وجية نظرىـ ال يجب أف

أيضا ،وحمؿ ىذا الموقؼ" ريتشارد
تنصب عمى سياسات األخبلؽ ،وانما أخبلؽ السياسة ً
برايس" في كتابو الحد األخبلقي واإلمكاف في السياسة العالمية (.)Price, 2008, p 191
واعتقد" كريستياف رويس سميث" باالستقبللية النسبية لتمؾ المناقشات ،واالتجاىات عف

أحداث  11سبتمبر(5111ـ) في الواليات المتحدة وما أعقبيا مف حرب عمى "اإلرىاب"،

وذىب إلى أف أحداث سبتمبر لـ تُحدث نقمة نوعية في طبيعة البنائية أو المسار العاـ لمتنظير
خصوصا أف العديد مف األسئمة
في العبلقات الدولية؛ وىو أمر مستغرب في حقيقة األمر،
ً

الكبيرة والميمة التي تواجو المجتمع الدولي تبرز أوجو القوة في البنائية ،السيما طبيعة القوة
والعبلقة مع المجتمع الدولي ،ودور الثقافة في السياسة العالمية (سميث.)548 ،5114 ،

حكر عمى الواقعية،
كاف ُينظر لممناقشات المتعمقة بالقوة في العبلقات الدولية عمى أنيا ٌ
حيث إف مفاىيـ القوة المطمقة ،والقوة النسبية وتوازف القوى جميعيا مفاىيـ واقعية ،لكف البنائية
أيضا ،مف أبرزىا الشرعية التي تتحدد
اعتقدت أف القوة تتأسس عمى عوامؿ غير المادية ً
اجتماعيا لمقوة
مفيوما
بواسطة المعايير الراسخة أو الطارئة لمفاعميف ،ولذلؾ صاغت البنائية
ً
ً
يتسع لمعبلقة المركبة بيف المعايير والشرعية وقوة الييمنة (.)Reus-Smit, 2013, p 229
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خامت ليا

الخاتمة:
ناقشت الدراسة التحوالت الجوىرية والفكرية التي شيدىا النظاـ الدولي عقب الحرب

المفسرة ليا ،كما ناقشت
الباردة ،وأثر تمؾ التحوالت عمى نسؽ العبلقات الدولية والنظريات
ِّ
العوامؿ واألسباب الدافعة والمحركة لعممية التنظير في ميداف العبلقات الدولية والتطور النظري

الذي شيده ،وجرى التطرؽ لمنقاشات والجداالت النظرية التي تنافست حوؿ إيجاد مكاف ليا
فسرة لمعبلقات الدولية ،وتوصمت إلى أف نياية الحرب
ضمف الخارطة المعرفية والنظرية الم ِّ

الباردة أضفت الشرعية عمى النظرية البنائية؛ بسبب إخفاؽ الواقعية الجديدة والميبرالية الجديدة

تفسير لو؛ إذ عممت ذلؾ بالثورة
ًا
في استباؽ ىذا الحدث وتوقعو وتفسيره ،بينما قدمت البنائية
ممثبل بالرئيس "/ميخائيؿ غورباتشوؼ" في سياستو
التي أحدثيا االتحاد السوفييتي( السابؽ)
ً
الخارجية ،مف خبلؿ توجيو نحو سياسة" األمف المشترؾ" مع الواليات المتحدة األمريكية
وحمفائيا مف دوؿ أوروبا الغربية؛ وكذلؾ اإلصبلحات التي قاـ بيا في سياستو الداخمية ،مف

خبلؿ سياسة" البيروسترويكا" وسياسة" الغبلسنوست".
ونظر لظيور القضايا المرتبطة باليوية في السياسة الدولية ،فقد ناقشت الدراسة
ًا
المقاربات النظرية التي دفعت بتمؾ القضايا إلى الواجية ،وشكمت تمؾ المقاربات محور
االىتماـ ،كما أبرزت البنائية العبلقة السببية بيف أفكار ومعتقدات الفاعميف والنزاعات الدولية،

كما ركزت عمى كيفية إدراؾ المجموعات المختمفة ليوياتيا ومصالحيا .لـ يستبعد التحميؿ
البنائي متغير القوة ،لكنو ركز باألساس عمى كيفية نشوء األفكار واليويات وكيفية تعامميا مع
بعضيا البعض ،بحيث باتت تشكؿ الطريقة التي تنظر بيا الدوؿ لمختمؼ المواقؼ ،وتستجيب

تبعا لذلؾ.
ليا ً

كما تبدلت محاور الجدؿ والنقاش في حقؿ العبلقات الدولية بشكؿ كبير بعد الحرب

الباردة بفضؿ تبمور اإلطار النظري لمنظرية لمبنائية ،وتوقؼ الجدؿ بيف الواقعية الجديدة
والميبرالية الجديدة عندما وحد العقبلنيوف صفوفيـ بشكؿ غير منتظـ لمجابية البنائية ،وتوقؼ

الجدؿ كذلؾ بيف العقبلنييف وأنصار النظرية النقدية ،وركز صعود البنائية النقاش حوؿ مسائؿ

أنطولوجية وامبريقية ،حيث بات يدور الجدؿ في ميداف العبلقات الدولية حوؿ طبيعة الفاعؿ

االجتماعي ،واألىمية النسبية لمقوى المعنوية مقابؿ القوى المادية ،والتوازف بيف االستم اررية

والتحوؿ في السياسة الدولية ،وغيرىا مف المسائؿ اإلمبريقية النظرية ،وال يعني ذلؾ أف

العقبلنية والبنائية تمثبلف موقفيف نظرييف موحديف أو متماسكيف بالكامؿ ،أو خالييف مف

اإلشكاالت ،ويقفاف في مواجية إحداىما األخرى.
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ليتائج و لتسص ا

 .7النتائج والتوويات:
توصمت الدراسة إلى عدة نتائج وأوصت بعدد مف التوصيات ،وىي عمى
النحو التالي:
 .1.7نتائج الدراسة:
 .1أدى غياب نظرية عامة لتحميؿ ودراسة الظواىر في العموـ االجتماعية نتيجة الطابع
سمبيا عمى التعميـ في جزء منيا ،والمتمثؿ في عمـ العبلقات الدولية.
النسبي ليا إلى التأثير ً
 . 5توجد إشكالية ترتبط بطبيعة العبلقات الدولية مف حيث تطورىا المستمر ،حيث توجد عدة
مداخؿ فكرية لدراستيا مع صعوبة اختيار المدخؿ الفكري األقرب لفيميا ،ويعيب ىذه التعددية

الفكرية غياب اإلجماع حوؿ مقاربة عامة ،وغياب اإلجماع عف كيفية فيـ الظواىر الدولية.

 .5شيدت العبلقات الدولية العديد مف المراجعات النظرية وظيرت مداخؿ نظرية جديدة قدمت
نقدا لؤلسس المعرفية الوضعية ،وجاءت تمؾ المراجعات في سياؽ الجدؿ بيف الوضعية وما بعد
ً
الوضعية ،وكاف مف مبلمح مراجعات ما بعد الوضعية بروز أىمية األبعاد الثقافية والحضارية
في العبلقات الدولية ،ومراجعة المنيج اإلمبريقى والوضعي واعادة االعتبار لمقيـ.
 .4شكمت مرحمة ما بعد الحرب الباردة البيئة المثمى الختبار موضوعية النظرية البنائية ،ورأي

مناسبا لدراسة وفيـ العبلقات الدولية في الوقت الذي زاد فيو
مدخبل
العديد مف روادىا أنيا تقدـ
ً
ً
دور اليوية والعوامؿ االجتماعية في ظؿ النظاـ الدولي بعد الحرب الباردة.

مكونات العبلقات الدولية ،الفاعؿ ،والبناء ،وعممية
 .2حاولت البنائية إيجاد العبلقة والرابط بيف ّ
التفاعؿ بينيما ،ونظرت لمعبلقات الدولية عمى أنيا عبلقات اجتماعية إنسانية باألساس،
وشكمت البنائية حمقة وصؿ بيف التيارات الوضعية والتيارات ما بعد الوضعية.

 .6ال تُ ِّ
شكؿ البنائية نظرية واحدة بالمعنى المحدد لمنظرية ،وانما ىي عبارة عف مداخؿ تشترؾ
في مجموعة نقاط ،وتشكؾ بكؿ افتراض يؤمف أف ىناؾ حقائؽ موجودة ومحددة مسبقًا ،إذ رأت
أف العالـ ىو مشروع مستمر في البناء مف خبلؿ التفاعؿ بيف الفاعؿ والبناء.

منيجيا عمى النظريات االجتماعية ،ووظفت العمميات التاريخية مف أجؿ
 .3اعتمدت البنائية
ً
شرح العبلقة بيف الفاعؿ والبناء.
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 .8اىتـ" إلكسندر وندت" باألسس األبستمولوجية في العبلقات الدولية ،حيث أبرز العبلقة بيف

الفاعؿ والبِناء ،في حيف أبرز" نيكوالس أوناؼ" الجانب األنطولوجي االجتماعي؛ إذ أعطى
أىمية لدور المغة وأثر الخطاب في بناء العبلقات الدولية.

 .9تتميز البنائية عف النظريات األخرى مثؿ :الواقعية الجديدة والميبرالية الجديدة التي تتخذ مف

المصمحة أساسا لتحميؿ العبلقات الدولية ،في أنيا ِّ
تركز عمى دور القيـ والمعايير والثقافة
ً
واليوية في تحميؿ العبلقات الدولية.
ميما في التفاعؿ بيف الوحدات ،وكما الحاؿ في البيئة المجتمعية
 .11أدت القيـ والقواعد ًا
دور ً
لؤلفراد؛ فإف الدوؿ في النظاـ الدولي تتفاعؿ مع بعضيا البعض ومع البناء ،وينشأ مف ىذا
التفاعؿ نظاـ ِّ
تشكؿ القواعد والقيـ بِنيتو االجتماعية.
ٌ

 .2.7توويات الدراسة:
في ظؿ النتائج التي توصمت ليا الدراسة ،فإنيا توصي بما يمي:
ٍ
خاصة
 .1التحميؿ المستمر والمراجعة الدائمة لكافة المقتربات النظرية في العبلقات الدولية ،وب
تمؾ المقتربات التي أخفقت في تفسير الظواىر الدولية وحتى التنبؤ بوقوعيا.
تفسير لمعبلقات الدولية انطبلقًا مف كافة الجداالت
ًا
 .5البحث عف مقترب نظري يمكنو أف يقدـ
النظرية التي انبثقت بعد الحرب الباردة ،لمحاولة فيـ واستيعاب الظواىر الدولية.
 .5تركيز ِّ
النقاش حوؿ دور الفواعؿ مف غير الدوؿ ،مثؿ (:حركات التحرر الوطني والشركات

متعددة الجنسيات والمنظمات الدولية واإلقميمية وصراعات األقميات الطائفية والعرقية والمذىبية
والجماعات المسمحة واإلرىاب)؛ حيث باتت تؤثِّر -بشكؿ مباشر -في العبلقات الدولية.

 .4االستفادة مف المنطمقات واألسس لمنظرية البنائية في فيـ وتحميؿ الظواىر الدولية؛ كونيا
أظيرت جوانب ميمة لتحميؿ العبلقات الدولية غير تمؾ التي كانت سائدة مع نظريات ما قبؿ

الحرب الباردة ،مع ضرورة عدـ إغفاؿ الجوانب المادية.

 .2توجيو جيد الباحثيف لموقوؼ عمى كافة المقتربات النظرية في العبلقات الدولية ومحاولة
الخروج بمقترب نظري يحظى بشيء مف اإلجماع ُي ْم ِكُنو تقديـ إضافة حقيقية وممموسة في
تفسير وتحميؿ العبلقات الدولية.
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وخصوصا( األمف اإلنساني) والنظر لو نظرة
 .6ضرورة إعادة النظر واالعتبار لمفيوـ األمف
ً
المقرريف والفاعميف والممارسيف و ِّ
المنظريف لمسياسة
شمولية ،وينبغي أف يرسخ في أذىاف
ِّ

الدولية؛ كالتنوع الثقافي ،وتعدد القيـ والمعايير ،واالحتراـ المتبادؿ بيف الحضارات والعقائد

المختمفة ،وصيانة المقدسات الدينية مف االنتياؾ ،وِاضفاء الطابع األخبلقي عمى السموكيات
الدولية ونظريات توصيفيا ،وذلؾ بما يحقؽ منفعة ألكبر عدد مف البشرية ،وكؿ ما سبؽ يعتبر

في صمب النظرية البنائية.

 .3ضرورة العمؿ عمى بمورة ىوية قومية -وطنية( قطرية) يتـ -مف خبلليا -دمج اليويات
والثقافات المختمفة في ىوية وطنية واحدة ،إلنياء حالة الصراعات الداخمية داخؿ الدولة ،أو

عمى األقؿ أف يكوف ىناؾ حالة مف االحتواء ليا ،لكي تستقر الدوؿ وكذلؾ النظاـ الدولي،
كذلؾ أف يكوف ىناؾ تنمية سياسية وتنمية مستديمة يتـ مف خبلليا إشراؾ الجميع في

مؤسسات الدولة.

المقرريف والفاعميف والممارسيف والمنظِّريف العرب في السياسة
 .8العمؿ عمى توحيد جيود
ِّ
الدولية؛ مف أجؿ صياغة وبمورة نظرية عربية تفسر وتحمِّؿ العبلقات الدولية مف منظور عربي؛
وعدـ تركيا رىينةً لمتفسيرات الغربية واألوروبية.
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ملصا ا و مل جع

الموادر والمراةع:
أول :القرآن الكريم.
ً
 سورة الحجرات ،آية .15ثانيا :الموسوعات والمعاةم:
ً

 .1بدوي ،أحمد زكي :)1985( .معةم موطمحات العموم الةتماعية انةميزي يرنس عرب ،
مكتبة لبناف(،د.ب).

 .5الحفني ،عبد المنعـ :)5111( .المعةم الشامل لموطمحات الفمسفة ،مكتبة مدبولي،
ط ،5القاىرة.

 .5عبد الكافي ،إسماعيؿ عبد الفتاح (د .ت) ، .الموسوعة الميسرة لمموطمحات السياسية
(عرب – إنةميزي)،
()http://www.alkottob.com/book/2507/html
 .4المشاعمي ،محمد برىاـ :)2007( .موسوعة الموطمحات السياسية والقتوادية ،دار
األحمدي لمنشر ،ط،1القاىرة.

ثالثًا :الكتب العربية:

 .1أبراش ،إبراىيـ :)5116( .أوول الفكر السياس  ،من حكم المموك اآللية إلى الفكر
الميبرال العممان  ،مكتبة الطالب ،جامعة األزىر ،غزة.
 .5أبراش ،إبراىيـ :)2008( .المنيج العمم وتطبيقاتو ي العموم الةتماعية ،ط ،1عماف،
دار الشروؽ لمنشر والتوزيع.

 .5أبو لبدة ،نظمي :)5111(.التغيرات ي النظام الدول وأثرىا عمى األمن القوم العرب ،
منشورات دار الكتاب ،إربد.
 .4بدوي ،محمد طو ،وليمى مرسي :)5111(.مبادئ العموم السياسية ،منشأة المعارؼ،
اإلسكندرية.
 .2بوقنطار ،الحساف ،عبد الوىاب معممي ،:)1988(.العالقات الدولية ،دار توبقاؿ ،الدار
البيضاء.
 .6التابعي ،محمد :)1988(.السفارات ي اإلسالم ،مكتبة مدبولي ،ط  ،1القاىرة.
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 .3توفيؽ ،سعد حقي :)5111(.مبادئ العالقات الدولية ،المكتبة القانونية ،شركة العاتؾ
لصناعة الكتاب ،ط  ،2بغداد.

 .8جندلي ،عبد الناصر :)5113(.التنظير ي العالقات الدولية بين التةاىات التفسيرية
والنظريات التكوينية ،دار الخمدونية ،ط،1الجزائر.
 .9الجويمي ،عزاـ محمد عمي :)5112(.العالقات الدولية ،مكتبة الوفاء القانونية ،ط،1
اإلسكندرية.
 .11حتي ،ناصيؼ يوسؼ :)1982(.النظرية ي العالقات الدولية ،دار الكتاب العربي ،ط
 ،1بيروت.
 .11حجاج ،قاسـ :)5118( .العالمية والعولمة ،نحو عالمية تعددية وعولمة إنسانية ،دراسة
تحميمية مقارنة لممفيوميف ،مركز الكتاب األكاديمي ،عماف.
 .15الحديثي ،عمي خميؿ إسماعيؿ :)5111(.القانون الدول العام المبادئ واألوول ،الجزء
األوؿ ،دار النيضة العربية ،القاىرة.
 .15خمؼ ،محمود :)1993(.مدخل إلى عمم العالقات الدولية ،دار زىراف لمنشر ،ط ،5
عماف.
 .14الدوري ،عدناف طو ميدي :)1995(.العالقات الدولية المعاورة ،دار النسيـ والشركة
العالمية لمطباعة والنشر ،بيروت.
 .12الرمضاني ،مازف :)1991(.السياسة الخارةية ،دراسة نظرية ،كمية العموـ السياسية،
جامعة بغداد.
 .16السبعاوي ،عوني عبد الرحمف :)5111(.التاريخ األمريك الحديث والمعاور ،دار الفكر
ناشروف وموزعوف ،عماف.
 .13سبيبل ،محمد ،وعبد السبلـ بنعبد العالي :)5118(.الحداثة ،دياتر يمسفية ،دار توبقاؿ
لمنشر ،الدار البيضاء.
 .18سميـ ،محمد السيد :)5111(.تحميل السياسة الخارةية ،دار الجيؿ ،ط  ،5بيروت.
 .19سميـ ،محمد السيد :)1989(.تحميل السياسة الخارةية ،مركز البحوث والدراسات
السياسية ،القاىرة.
 .51شدود ،ماجد محمد :)1995(.العالقات السياسية الدولية ،منشورات دار الكتاب العربي،
ط  ،5دمشؽ.
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 .51شيبي ،لخميسي :)5111(.األمن الدول

والعالقة بين منظمة حمف شمال األطمس

والدول العربية يترة ما بعد الحرب الباردة ،المكتبة المصرية ،ط  ،1الجيزة.
 .55طشطوش ،ىايؿ عبد المولي :)5111(.مقدمة ي العالقات الدولية ،دار الكندي لمنشر
والتوزيع -إربد ،جامعة اليرموؾ ،األردف.

 .55عارؼ ،محمد :)5115(.أبستمولوةيا السياسة المقارنة ،النموذج المعري  ،النظرية،
المنيج ،المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع ،ط ،1بيروت -لبناف.

 .54عارؼ ،نصر محمد :)1998(.نظريات السياسة المقارنة ومنيةية دراسة النظم
السياسية العربية ،مقاربة أبستمولوةية ،جامعة العموـ اإلسبلمية واالجتماعية ،فرجينيا.
 .52عبد البديع ،أحمد عباس :)1998(.العالقات الدولية ،أووليا وقضاياىا المعاورة،
مكتبة عيف شمس ،القاىرة.
 .56عبد الحي ،وليد(،وآخروف) :)5115(.آياق التحولت الدولية المعاورة ،دار الشروؽ
لمنشر والتوزيع ،عماف.
 .53عبد الكافي ،إسماعيؿ عبد الفتاح :)5115( .أسس ومةالت العموم السياسية،
اإلسكندرية لمكتاب ،ط  ،1اإلسكندرية.

 .58عبد اهلل ،عصاـ :)5111(.الةذور النيتشوية لما بعد الحداثة ،ي نيتشو وةذور ما بعد
الحداثة ألحمد عطية ،دار الفارابي ،بيروت.
 .59عبيدات ،ذوقاف(،وآخروف) :)5116(.البحث العمم مفيومو وأدواتو وأساليبو ،دار الفكر
ناشروف وموزعوف ،عماف.

 .51عثماف ،إبراىيـ البشير :)1991(.العالقات الدولية المعاورة ،األسس النظرية ،واقع
الممارسة ،مشارف المستقبل ،دار العموـ لمطباعة والنشر ،الرياض.

 .51العقابي ،عمي عودة :)5111(.العالقات الدولية ،دراسة تحميمية ي األوول والنشأة
والتاريخ والحضارات ،دار الرواد لمطباعة والنشر والتوزيع واإلعبلف ط  ،1بغداد.
 .55العقابي ،عمي عودة :)5111(.العالقات السياسية الدولية ،دار الكتب العممية لمنشر
والتوزيع ،القاىرة.

 .55فرج ،أنور محمد :)5113(.نظرية الواقعية ي العالقات الدولية ،دراسة نقدية مقارنة
ي ضوء النظريات المعاورة ،مركز كردستاف لمدراسات االستراتيجية ،السميمانية.
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 .54الفرحاف ،محمد جموب :)1999(.الخطاب الفمسف

التربوي الغرب  ،الشركة العالمية

لمكتاب ،بيروت.

 .52فيمي ،عبد القادر محمد :)1993(.النظام السياس الدول  ،دراسة ي األوول النظرية
والخوائص المعاورة ،دار وائؿ لمطباعة والنشر ،عماف.
 .56محفوظ ،محمد ،اإلسبلـ :)1998(.الغرب وحوار المستقبل ،المركز الثقافي العربي ،الدار
البيضاء ،ط.1

 .53محمد ،فاضؿ زكي :)1995(.الدبموماسية ي

عالم متغير ،منشورات دار الحكمة،

بغداد.
 .58مقمد إسماعيؿ صبري :)5111(.العالقات السياسية الدولية ،النظرية والواقع ،المكتبة
األكاديمية ،القاىرة.

 .59مقمد إسماعيؿ صبري :)1991(.العالقات السياسية الدولية ،دراسة ي

األوول

والنظريات ،المكتبة األكاديمية ،القاىرة.

 .41منذر ،محمد :)5115(.مبادئ ي

العالقات الدولية ،من النظريات إلى العولمة،

المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت.

 .41منصور ،ممدوح :)5111(.التاريخ الدبموماس  ،العالقات السياسية بين القوى الكبرى
 ،1991-1815دار الجامعة الجديدة لمنشر ،اإلسكندرية.
 .45نافعة ،حسف :)5115(.مبادئ عمم السياسة ،مكتبة الشروؽ الدولية ،القاىرة.
 .45نعمة ،كاظـ ىاشـ :)1939(.العالقات الدولية ،ترجمة وتحقيؽ :مندوب الشالجي،
مؤسسة دار الكتاب ،بغداد.
 .44يسري ،إبراىيـ :)1998(.حتمية تةديد الدبموماسية العربية ،مكتبة مدبولي.
 .42يونس ،منصور ميبلد :)1991(.مقدمة لدراسة العالقات الدولية ،جامعة ناصر،
طرابمس ،ليبيا.

ابعا :الكتب األةنبية المترةمة لمعربية:
ر ً
 .1ايفانز ،غراىاـ ،وجيفري نوينياـ :)5114( .قاموس بنغوين لمعالقات الدولية ،ترجمة:
مركز الخميج لؤلبحاث ،دبي.
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 .5برو ،فيميب :)1998(.عمم الةتماع السياس  ،ترجمة :محمد عرب صاصيبل ،المؤسسة
الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت.

 .5بيميس ،جوف .ـ :)5114(.وستيؼ سميث ،عولمة السياسة العالمية ،األمن الدول ي
حقبة ما بعد الحرب الباردة ،ترجمة ونشر :مركز الخميج لؤلبحاث ،دبي.
 .4بيميس ،جوف ،ستيؼ سميث :)5114(.عولمة السياسة العالمية ،ترجمة ونشر :مركز
الخميج لؤلبحاث ،دبي.
 .2جاف ،بيشرو حمو :)5111(.تطور القـانون الدول العام ي ظل النظام العالم الةديد،
منشورات مركز كردستاف لمدراسات االستراتيجية ،السميمانية.
 .6دورتي ،جيمس ،روبرت بالستغراؼ :)1982(.النظريات المتضاربة ي العالقات الدولية،
كاظمة لمنشر والترجمة ،ط ،1الكويت.
 .3رينوفػاف ،بيير ،وجاف باتيست دوروزيؿ :)1989(.مدخل إلى تاريخ العالقـات الدولية،
ترجمة :فػايز كـ نقش ،دار منشورات عويدات ،بيروت وباريس.
 .8سميث ،ستيؼ :)5114(.عولمة السياسة العالمية ،مقاربات ةديدة لمنظرية الدولية،
ترجمة ونشر :مركز الخميج العربي لؤلبحاث ،دبي.

 .9سميث ،كريستياف رويس :)5114(.البنائية ،ي كتاب نظريات العالقات الدولية لسكوت
بورتشيل (وآخرون) ،ترجمة :محمد صفار ،المركز القومي لمترجمة ،القاىرة.
 .11غريفيثس ،مارتف ،وتيري أوكاالىاف :)5118(.المفاىيم األساسية ي العالقات الدولية،
ترجمة ونشر :مركز الخميج لؤلبحاث ،دبي.
 .11ميرؿ ،مارسيؿ(.د.ت) :السياسة الخارةية ،ترجمة :خضر خضر ،جريس برس ،سمسمة
آفاؽ دولية ،بيروت.
 .15ميرؿ ،مارسيؿ :)1986(.سيسيولوةيا العالقات الدولية ،ترجمة :حسف نافعة،

دار

المستقبؿ العربي ،القاىرة.
 .15ىنتنغتوف ،صامويؿ :)1999(.ودام الحضارات ،إعادة ونع النظام العالم  ،الناشر
سطور جديدة ،ترجمة :طمعت الشايب.
 .14وندت ،الكسندر :)5116(.النظرية الةتماعية لمسياسة الدولية ،ترجمة :جبر صالح
العتيبي ،النشر العممي والمطابع لمنشر والتوزيع ،الرياض.
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 .12ويمكينسف ،بوؿ :)5115(.العالقات الدولية ،مقدمة قويرة ةدًا  ،ترجمة :لبنى عماد
تركي ،مؤسسة ىنداوي لمتعميـ والثقافة ،القاىرة ،ط .1

خامسا :الرسائل العممية المنشورة وغير المنشورة:
ً
 .1أبو مور ،إنعاـ عبد الكريـ :)5115(.مفيوم األمن اإلنسان ي حقل نظريات العالقات
الدولية ،مقاربة معريية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزىر ،غزة.

 .5أحمد ،تماضر الطيب :)5115(.العتماد المتبادل ي

العالقات الدولية ،دراسة حالة

العالقات السودانية القطرية  ،2111-1981رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة
الخرطوـ ،كمية الدراسات االقتصادية واالجتماعية ،الخرطوـ.

 .5أزـ ،زكريا ،عبد الفتاح ولد حجاج :)5114(.العالقات الدولية واألطراف الفاعمة ي
المةتمع الدول  ،بحث لنيؿ اإلجازة في القانوف العاـ ،جامعة الحسف األوؿ ،كمية العموـ
القانونية واالقتصادية ،المغرب.

 .4بسيوني ،محمود ابراىيـ :)2012(.تطور العالقات المورية -السعودية ي

ضوء

المتغيرات القميمية والدولية ،مذكرة ماجستير دراسات الشرؽ االوسط ،مذكرة غير منشورة،
جامعة االزىر -غزة.

 .2حجار ،عمار :)5111(.السياسة المتوسطية الةديدة لالتحاد األوروب  ،استراتيةية
ةديدة لحتواء شامل ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الحاج لخضر-باتنة ،الجزائر.

 .6حشاني ،فاطمة الزىراء :)5118(.النزاعات الدولية ي يترة ما بعد الحرب الباردة عمى
ضوء التةاىات النظرية الةديدة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الجزائر.

 .3حموتو ،فاطمة :)5111(.البعد الثقاي ي السياسة الخارةية لالتحاد األوروب تةاه
منطقة المغرب العرب

بعد الحرب الباردة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية الحقوؽ

والعموـ السياسية ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،الجزائر.

 .8عديمة ،محمد الطاىر :)5112(.تطور الحقل النظري لمعالقات الدولية ،دراسة ي
المنطمقات واألسس ،أُطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة الحاج لخضر-باتنة ،كمية
الحقوؽ والعموـ السياسية ،الجزائر.
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 .9مرايسي ،أسماء :)5115(.إدارة المنظمات الدولية غير الحكومية لقضايا حقوق اإل نسان،
دراسة حالة منظمة العفو الدولية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الحاج لخضر-
باتنة ،الجزائر.
 .11مغيري ،مميكة :)5112(.الشركات المتعددة الةنسيات وتأثيرىا عمى سيادة الدول ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة خميس مميانة ،الجزائر.

 .11معمري ،خالد :)5118(.التنظير ي

الدراسات األمنية لفترة ما بعد الحرب الباردة،

دراسة ي الخطاب األمن األمريك بعد  11سبتمبر ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة
باتنة ،الجزائر.
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والتغير ي

ظل تحولت عالم ما بعد الحرب الباردة>> ،مجمة المفكر ،العدد  ،2كمية

الحقوؽ والعموـ السياسية جامعة محمد خيضر بسكرة ،الجزائر ،مارس.
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 .15العتيبي ،عبد اهلل بف جبر <<:)5116(.التعاون الدول ي نظرية العالقات الدولية،
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 .14عقيؿ ،وصفي محمد <<:)5112(.التحولت المعريية لمواقعية والميبرالية ي
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العالقات الدولية المعاورة>> ،مجمة دراسات العموـ اإلنسانية واالجتماعية ،المجمد ،45
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 .12المصري ،خالد <<:)5114(.النظرية البنائية ي
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دمشؽ لمعموـ االقتصادية والقانونية ،المجمد  ،51العدد .5

 .16مقمد ،حسيف طبلؿ <<:)5115(.السياسة الخارةة لالتحاد األوروب

ي

نظريات

العالقات الدولية ،حالة تطبيقية>> ،مجمة المفكر ،جامعة بسكرة ،العدد .9
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 .19النعيمي ،أحمد نوري <<:)5115(.البنيوية العورية ي

العالقات الدولية>> ،مجمة

العموـ السياسية ،جامعة بغداد ،العدد .46
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